(ราง) แผนการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA (กรณีเปดภาคฤดูรอน)
รายการ

ชวงเวลา

กอนภาคการศึกษา 2/57 ธ.ค. 57
ภาคการศึกษา 2/57
ม.ค.-เม.ย. 58
สิ้นสุดภาคการศึกษา 2/57 พ.ค. 58
ภาคฤดูรอน 57

มิ.ย.-ก.ค. 58

สิ้นสุดภาคฤดูรอน 57

ก.ค. 58

ตรวจประเมิน องค 1.
กํากับมาตรฐาน

ก.ค.-ส.ค. 58

ตรวจประเมิน AUN QA
ระดับหลักสูตร

ส.ค.-ก.ย. 58

ประเมินระดับคณะ
ประเมินระดับสถาบัน

ก.ย.-ต.ค.58
ต.ค.-พ.ย.58

เอกสาร/การดําเนินการ
หมายเหตุ
กลุมหลักสูตรที่ไมมีกําหนด กลุมหลักสูตรที่มกี ําหนดตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน AUN QA ใน
AUN QA ในรอบปการศึกษา
รอบปการศึกษา
มคอ. 3-4
จัดทํา Profile ของหลักสูตร จัดทํา AUN QA SAR (ใชขอมูลยอนหลัง จัดการเรียนการสอน ประกัน
อยางนอย 3 ป) และกําหนดแผนการตรวจ คุณภาพการศึกษา
ประเมิน AUN QA
มคอ. 5-6
มคอ. 5-6 และ
มคอ. 3-4 ของภาคฤดูรอน ประสานงานการตรวจ AUN QA กับ
stakeholders
พัฒนา Profile ของหลักสูตร พัฒนา AUN QA SAR
จัดการเรียนการสอน ประกัน
คุณภาพการศึกษา
มคอ. 7
มคอ. 7 และ
สง SAR ใหกับผูประเมิน
Publish profile ของหลักสูตรใน web ของภาควิชา และลงวันที่ไดการ การประเมินเปน Desktop
รับรองการประเมินผลองค 1 กํากับมาตรฐาน (ถายังไมไดการรับรอง ใหลง Assessment ไมมีการลงพื้นที่
เฉพาะ profile ของหลักสูตร)
ตรวจเยี่ยม
Publish profile หรือ SAR ของหลักสูตร ผูประเมินทํา Desktop
ใน web ของภาควิชา และลงวันที่ไดการ assessment และตรวจเยี่ยม
รับรอง AUN QA (ถายังไมไดการรับรอง ภาควิชาและสัมภาษณตามระบบ
ใหลงเฉพาะ profile ของหลักสูตร)
การตรวจประเมิน AUN QA
คณะรวบรวมขอมูลและจัดทํา SAR คณะ
ลงขอมูล CDS ใน CHE QA
Online ตามกําหนด
สถาบันรวบรวมขอมูลและจัดทํา SAR สถาบัน
1

วงรอบการประเมินในปการศึกษา 2558 เปนตนไป
*ประเมิน AUN QA ครบทุกหลักสูตรของสถาบันภายใน 5 ป โดยแตละหลักสูตรจะตองเขาการประเมิน AUN QA อยางนอย 1 ครั้งใน 5 ป
รายการ

เอกสาร/การดําเนินการ
กลุมหลักสูตรทีไ่ มมกี ําหนดตรวจ
กลุมหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจ
ประเมิน AUN QA ในรอบป
ประเมิน AUN QA ในรอบป
การศึกษา
การศึกษา
กอนเปดภาคการศึกษา 1/58 ก.ค. 58
มคอ 3-4
ภาคการศึกษา 1/58
ส.ค.-พ.ย. 58 Update Profile ของหลักสูตร
จัดทํา AUN QA SAR (ใชขอมูล
และ SAR และดําเนินการตาม
ยอนหลังอยางนอย 3 ป)
improvement plan จากการ
กําหนดแผนการตรวจประเมิน
ประเมินรอบที่แลว
AUN QA
สิ้นสุดภาคการศึกษา 1/58
ธ.ค. 58
มคอ. 5-6
กอนภาคการศึกษา 2/58
ธ.ค. 58
มคอ. 3-4
ภาคการศึกษา 2/58
ม.ค.-เม.ย. 59 Update Profile ของหลักสูตรและ จัดทํา AUN QA SAR (ใชขอมูล
SAR และดําเนินการตาม
ยอนหลังอยางนอย 3 ป) และ
improvement plan
กําหนดแผนการตรวจประเมิน
AUN QA
สิ้นสุดภาคการศึกษา 2/58
พ.ค. 59
มคอ. 5-6
มคอ. 5-6 และ
มคอ. 3-4 ของภาคฤดูรอน
ประสานงานการตรวจ AUN QA
กับ stakeholders
ภาคฤดูรอน 58
มิ.ย.-ก.ค. 59 พัฒนา Profile ของหลักสูตร
พัฒนา AUN QA SAR
สิ้นสุดภาคฤดูรอน 58

ชวงเวลา

ก.ค. 59

มคอ. 7

หมายเหตุ

จัดการเรียนการสอน ประกัน
คุณภาพการศึกษา

จัดการเรียนการสอน ประกัน
คุณภาพการศึกษา

มคอ. 7 และ
สง SAR ใหกับผูประเมิน
2

รายการ

ชวงเวลา

ตรวจประเมิน องค 1. กํากับ
มาตรฐาน

ก.ค.-ส.ค. 59

ตรวจประเมิน AUN QA
ระดับหลักสูตร

ส.ค.-ก.ย. 59

ประเมินระดับคณะ

ก.ย.-ต.ค.59

ประเมินระดับสถาบัน

ต.ค.-พ.ย.59

เอกสาร/การดําเนินการ
กลุมหลักสูตรทีไ่ มมกี ําหนดตรวจ
กลุมหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจ
ประเมิน AUN QA ในรอบป
ประเมิน AUN QA ในรอบป
การศึกษา
การศึกษา
Publish profile ของหลักสูตรใน web ของภาควิชา และลงวันที่ไดการ
รับรองการประเมินผลองค 1 กํากับมาตรฐาน

หมายเหตุ

การประเมินเปน Desktop
Assessment ไมมีการลง
พื้นที่ตรวจเยี่ยม
Publish profile หรือ SAR ของ
ผูประเมินทํา Desktop
หลักสูตรใน web ของภาควิชา
assessment และตรวจเยี่ยม
และลงวันที่ไดการรับรอง AUN QA ภาควิชาและสัมภาษณตาม
(ถายังไมไดการรับรอง ใหลงเฉพาะ ระบบการตรวจประเมิน AUN
profile ของหลักสูตร)
QA
คณะรวบรวมขอมูลและจัดทํา SAR คณะ
ลงขอมูล CDS ใน CHE QA
Online ตามกําหนด
สถาบันรวบรวมขอมูลและจัดทํา SAR สถาบัน
ลงขอมูล CDS ใน CHE QA
Online ตามกําหนด

3

Profile ของหลักสูตร
*วัตถุประสงคของการจัดทํา Profile ของหลักสูตร คือ การเผยแพรขาวสารและขอมูลของหลักสูตรเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการคุมครองผูบริโภค รวมถึงสามารถใชเปนสื่อประชาสัมพันธหลักสูตร และสามารถพัฒนา
เปน SAR ของหลักสูตรตอไป โดย profile ของหลักสูตรควรประกอบไปดวยขอมูลดังตอไปนี้











ประวัติของหลักสูตร จุดเดนของหลักสูตร ELO
อาจารยประจําหลักสูตร
คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร
คณาจารยผูสอน/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผลงานคณาจารยประจําหลักสูตร ผูสอน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
โครงสรางหลักสูตร
ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา/บัณฑิต และสถิติที่เกี่ยวของ
ขอมูลเกี่ยวกับศิษยเกา และสถิติที่เกี่ยวของ
ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบัณฑิต และสถิติที่เกี่ยวของ
Facilities & Infrastructures
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