
วิธีการบนัทกึขอ้มูลลงในระบบ CHE QA Online 

ส าหรับหลักสตูรที่ใชเ้กณฑก์ารประเมิน AUN-QA 

 

1. เขา้ระบบ CHE QA Online ที่ลงิค ์  http://www.cheqa.mua.go.th/ 

 
 
 

2. กรอกรหสั user และ password ของหลกัสตูรเพื่อเขา้ใชง้านระบบ 

หลักสูตร User Password 
ค.บ. การประถมศกึษา edu_001 123456 
ค.บ. คณิตศาสตร ์ edu_003 123456 
ค.บ.วิทยาศาสตรท์ั่วไป edu_009 123456 
ค.บ.ภาษาองักฤษ edu_008 123456 
ศศ.บ.การพฒันาสงัคม huso_005 123456 
วท.บ.ภมิูสารสนเทศ huso_003 123456 
ศศ.บ.การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม mana_008 123456 
นศ.บ.นิเทศศาสตร ์ mana_002 123456 
วท.บ.สาธารณสขุศาสตร ์ sci_009 123456 
วท.บ.คณิตศาสตร ์ sci_003 123456 
บธ.บ.โลจิสติกส ์(กพ.) tech_002 123456 
บธ.บ.โลจิสติกส ์(แมส่อด) tech_002 123456 
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์(กพ.) tech_003 123456 
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์(แมส่อด) tech_003 123456 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/


3. บนัทกึขอ้มลูของหลกัสตูร โดย คลกิที่เมน ู“Edit” ตามภาพ 

 
 

เมื่อคลกิเมน ูEdit แลว้ จะปรากฏหนา้ตา่งดงันี ้

 
 
 

ใหห้ลกัสตูรด าเนินการบนัทกึขอ้มลู ดงันี ้
- เกณฑท์ี่ใชป้ระเมิน  ใหค้ลกิเลอืก “อื่นๆ” 
- การเปิดสอน  ใหห้ลกัสตูรคลกิเลอืกระหวา่ง    “ในเวลา / นอกเวลา / ทัง้ในและนอกเวลา” 
- ประเภทหลกัสตูร(ส าหรบัเกณฑปี์2558)  ใหห้ลกัสตูรคลกิเลอืกระหวา่ง   “ไมเ่ลอืก / วิชาการ / ปฏิบตัิหรอืวิชาชีพ” 
- พ.ศ.(ระบตุามหนา้ปกหลกัสตูร)  ใหห้ลกัสตูรคลกิเลอืกปี พ.ศ. ตามหนา้ปกหลกัสตูร 
- เลอืกใชเ้กณฑปี์  ใหห้ลกัสตูรคลกิเลอืกระหวา่ง   “เกณฑปี์ 2558  /  เกณฑปี์ 2548” 
- หลกัสตูร   ใหห้ลกัสตูรคลกิเลอืกระหวา่ง   “ใหม ่/ ปรบัปรุง” 
- สถานการณเ์ปิด-ปิด    ใหห้ลกัสตูรคลกิเลอืกระหวา่ง    “เปิด / งดรบันกัศกึษา / ปิดแบบมีเง่ือนไข / ปิดสมบรูณ”์ 

 

จากนัน้กดเมน ู“Update” ตามภาพ  เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลู 
 



4. จากนัน้ระบบจะกลบัไปยงัหนา้แรก  ใหท้ าการบนัทกึขอ้มลู Common Data Set โดยคลกิทีเ่มน ู“Select” ตามภาพ 

 
 

เมื่อคลกิเมน ูSelect แลว้ จะปรากฏหนา้ตา่งดงันี ้

 
ใหห้ลกัสตูรด าเนินการบนัทกึขอ้มลู Common Data Set ตัง้แตข่อ้ 1-7 ตามเมนดูา้นซา้ยมือ ดงันี ้

1) จ านวนหลกัสตูร 
2) จ านวนหลกัสตูรนอกที่ตัง้ 
3) จ านวนนกัศกึษา 

4) จ านวนอาจารยจ์ าแนกตามต าแหนง่วิชาการและคณุวฒุิการศกึษา 

5) คณุวฒุิอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
6) ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
7) การมงีานท าของบณัฑติ 

(สว่นขอ้ 8 และขอ้ 9 ไมต่อ้งท าการบนัทกึขอ้มลู) 
 
 
 
 



5. จากนัน้ท าการแนบไฟล ์PDF ของเลม่รางานการประเมินตนเอง (SAR) และเลม่รายงานผลการประเมินฯ (CAR) ของ
หลกัสตูร  โดยคลกิที่เมน ู“รายงานผลการประเมิน” ตามภาพ 

 
 

เมื่อคลกิเมน ูรายงานผลการประเมิน แลว้จะปรากฏหนา้ตา่งดงันี ้ ใหท้ าการคลกิเมน ู“แกไ้ข/บนัทกึขอ้มลู” ตามภาพ 

 
 
 
 

เมื่อคลกิเมน ู แกไ้ข/บนัทกึขอ้มลู  แลว้จะปรากฏหนา้ตา่งดงันี ้



 

 
ใหห้ลกัสตูรด าเนินการบนัทกึขอ้มลู ดงันี ้

1) ช่อง “ช่ือเกณฑก์ารประเมิน”   ใหก้รอกขอ้มลูวา่ “ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN-QA)” 
2) ช่อง “รายละเอียดผลการประเมนิ”   ให ้copy ตารางตอ่ไปนีไ้ปใส ่พรอ้มกรอกผลการประเมินของหลกัสตูร 

เกณฑ์ที่ เกณฑ์หลัก ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  
AUN. 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Program Specification)  
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)  
AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  
AUN. 6 คุณภาพอาจารย ์(Academic Staff Quality)  
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  
AUN. 8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)  
AUN. 9 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)  
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)  
AUN. 11 ผลผลิต (Output)  

ระดับในภาพรวม (Overall)  
 
 
 
 



3) ช่อง “รายการหลกัฐาน”   ใหใ้สท่ี่อยูล่งิคข์องไฟล ์PDF เลม่ SAR และเลม่ CAR  ทัง้นีห้ลกัสตูรตอ้งท าการ
บนัทกึไฟลท์ัง้สองเขา้ “ระบบจดัเก็บเอกสารงานประกนัคณุภาพ” ก่อน  ถึงจะท าใหไ้ดท้ี่อยูล่งิคเ์พื่อน ามาใสใ่น
ระบบ CHE QA Online ได ้  โดยระบบจดัเก็บเอกสารงานประกนัคณุภาพ สามารถเขา้ใชง้านไดต้ามลงิค ์
https://qa.kpru.ac.th/docqaII/  ซึง่หนา้ตาระบบจดัเก็บเอกสารฯ มีหนา้ตาตามภาพตอ่ไปนี ้

 
** หลกัสตูรสามารถเขา้ใชง้านระบบนีไ้ดโ้ดยใชร้หสัผา่นเดียวกนักบัรหสัที่เขา้ระบบ CHE QA Online 

 

6. ท าการบนัทกึที่อยูล่งิคข์องเลม่ SAR และเลม่ CAR ปฏิบตัิตามขัน้ตอนดงันี ้
- คลกิที่ icon ตามภาพ 

 
 

 

- เมื่อคลกิแลว้จะปรากฏหนา้ตา่งตามภาพดงัตอ่ไปนี ้ ใหน้ าที่อยูล่งิคข์องเลม่ SAR ไปใสไ่วใ้นช่อง “ที่อยูอ่า้งองิ
ออนไลน(์URL)” จากนัน้ท าการคลกิที่เมน ู“ตกลง” ตามภาพ 

 

https://qa.kpru.ac.th/docqaII/


 

- ท าซ า้ตัง้แตข่ัน้ตอนในแดท (-) แรกอีกครัง้เพื่อท าการบนัทกึที่อยูล่งิคข์องเลม่ CAR 

- ท าการกรอกขอ้มลูในช่อง “บนัทกึคะแนนผลการประเมิน (5ผา่น)”  หมายถงึผลการประเมินในองคป์ระกอบที่ 1 
ของเกณฑ ์สกอ. ซึง่ตอ้งผา่นอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ (ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 12) โดยใหค้ลกิเลอืกจ านวนขอ้ทีผ่า่น 

- ท าการกรอกขอ้มลูในช่อง “คะแนนหรอืผลการประเมินส าหรบัระบบอื่นๆ”  ใหห้ลกัสตูรกรอกคะแนนในภาพรวม
ของทกุเกณฑ ์(Overall) 

- จากนัน้สดุทา้ย  ใหท้ าการคลกิที่เมน ู“Update” ตามภาพ 

 
 

7. เมื่อท าการบนัทกึขอ้มลู Common Data Set และแนบไฟล ์PDF ของเลม่ SAR และ CAR เรยีบรอ้ยแลว้  ใหห้ลกัสตูร
ท าการยืนยนัและสง่ขอ้มลูให ้สกอ. ดว้ยการคลกิที่เมน ู“ยืนยนัการสง่” ตามภาพ 

 
 

 


