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เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม KM-QA ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง PC 417 อาคารเพ็นเทคอสต์
 ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร คณะวิชา qa01
 การกาหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ของหลักสูตร คณะวิชา
 การส่ง ร่าง TQF7 และ SAR ระดับคณะ และ มหาวิทยาลัย
o ระดับหลักสูตร
o ระดับคณะ
o ระดับมหาวิทยาลัย
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นปัญหา การจัดทา (TQF7) /SAR
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ.
องค์ประกอบที่ 2
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี (ปริญญาตรี)
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาโท/เอก)
องค์ประกอบที่ 3
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.4)
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องค์ประกอบที่ 5
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

การดาเนินการ
ผ่าน/ไม่ผ่าน
สารวจหลักสูตรที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2560
ป.ตรี การได้งานทา : สารวจหลักสูตรที่ไม่มีผู้สาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560
ป.โท/เอก ผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา :
สารวจหลักสูตรที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561

การประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา

นับจานวนผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การดาเนินการ

 การจัดกิจกรรมทบทวนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาและ ถาม-ตอบ QA กับ รศ.อุษณีย์ คาประกอบ
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล
 กาหนดการส่ง รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 และช่วงเวลาประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561
กรอบระยะเวลาการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรม
1. หน่วยงานสนับสนุน เก็บข้อมูลระยะ 11 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้
ประกาศใช้
2. กาหนดส่ง SAR หน่วยงานสนับสนุนระดับฝ่าย

ระยะเวลา
1 มิถุนายน 61 – 30 เมษายน 62

3. ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนระดับฝ่าย
4. หลักสูตร คณะวิชา หน่วยงานระดับฝ่าย มหาวิทยาลัย เก็บ
ข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้
5. กาหนดส่ง SAR หลักสูตร/ มคอ.7 ให้ฝ่ายวิชาการและสานัก
แผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวันสุดท้าย

14 – 17 พฤษภาคม 62
1 มิถุนายน 61 – 31 พฤษภาคม
62
2 สัปดาห์ ก่อนการประเมิน
หลักสูตร

6. บันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA3D Online

2 สัปดาห์ ก่อนการประเมิน
หลักสูตร
29 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 62
29 – 31 พฤษภาคม 62
3 – 7 มิถุนายน 62
10 – 14 มิถุนายน 62
17 – 21 มิถุนายน 62
24 – 28 มิถุนายน 62
2 สัปดาห์ ก่อนการประเมินคณะ
3 – 28 กรกฎาคม 62

7.
8.
9.

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรในคณะวิชาที่อยู่กลุ่มที่ 1
หลักสูตรในคณะวิชาที่อยู่กลุ่มที่ 1 หรือ 2
หลักสูตรในคณะวิชาที่อยู่กลุ่มที่ 2 หรือ 3
หลักสูตรในคณะวิชาที่อยู่กลุ่มที่ 3 หรือ 4
หลักสูตรในคณะวิชาที่อยู่กลุ่มที่ 4
คณะวิชาส่ง SAR
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ารับการตรวจเยี่ยมและประเมิน
ผ่านระบบ CHE QA Online พร้อมกับยืนยันผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
- กลุ่ม 1 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
- กลุ่ม 2 คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยดุริยศิลป์ และวิทยาลัย
พระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

หมายเหตุ

3 พฤษภาคม 62

3 – 5 กรกฎาคม 62
10 – 12 กรกฎาคม 62

ส่งไฟล์ Microsoft Word
ให้ สานักแผนและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/
สานักงานวิชาการ
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10
11

12
13
14

15

กิจกรรม
กลุ่ม 3 คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
กลุ่ม 4 คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ และคณะบัญชี
การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยนาผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการ
ประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ระดับมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณารายงานสรุปผลประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วิชาและการประเมินตนเองระดับสถาบัน เพื่อนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลประเมินระดับหลักสูตร ระดับ
คณะวิชาและ SAR ระดับสถาบัน และให้ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยรับการตรวจเยี่ยมและประเมิน คุณภาพภายใน
ผ่านระบบ CHE QA Online พร้อมกับยืนยันผลการ
ประเมินตนเองระดับ หลักสูตร และคณะวิชา
มหาวิทยาลัยนาข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบันมาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ดาเนินงานตามแผน
ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปี
การศึกษา

ระยะเวลา
18 – 20 กรกฎาคม 62

หมายเหตุ

24 – 26 กรกฎาคม 62
สิงหาคม 62
สิงหาคม 62

17 สิงหาคม 62
26 – 30 สิงหาคม 62
2 – 6 กันยายน 62

รอพิจารณาวันจาก
กรรมการบริหาร

กันยายน 62

25 กันยายน 62

 จับฉลากแต่ละกลุ่มเพื่อเลือกวันประเมิน


กลุ่ม A 1



กลุ่ม B 4



กลุ่ม C 3



กลุ่ม D 2

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยดุริยศิลป์
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

