การขอรับประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ (๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี)

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑

ขั้นตอนการขอรับประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี)
๑. สถาบันที่ต้องการยื่นเรือ่ งขอรับการประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบจาก ทปอ. ต้องดำเนินการประเมินหลักสูตร
ภายในอย่างเป็นระบบ โดยแนบหลักฐานประกอบการยื่นเรือ่ ง
๑. ผลการประเมินหลักสูตรที่ดำเนินการโดยสถาบันในปีล่าสุดทีไ่ ด้รับการรับรองผลจากคณะเจ้าของ
หลักสูตรและสถาบัน ซึ่งผลการประเมินในแต่ละเกณฑ์ (Criterion) อย่างน้อยอยู่ในระดับ 2
๒. รายงานผลการประเมินตนเองของหลักสูตร (SAR) ที่แสดงข้อมูลต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี ซึ่งแสดงข้อมูล
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตด้วย โดยมีลิงค์ไปสู่เอกสารอ้างอิงและข้อมูลอ้างอิงที่สมบูรณ์ มีการนำข้อมูลไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการบริหารอย่างเป็นระบบ
๓. การจำแนกกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และรายชื่อของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทีห่ ลักสูตรคาดว่าจะเชิญมา
ให้ข้อมูลในวันรับการประเมินจาก ทปอ.
๒. สถาบันเสนอรายชื่อหลักสูตรที่ต้องการรับการประเมิน ล่วงหน้าก่อนการประเมินอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ
ประธานคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยระบุชื่อเดือนที่
ประสงค์ขอรับการประเมินซึง่ อยู่ในช่วงที่มีการเรียนการสอนตามปกติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นหลังจาก ๑๒๐
วันของการสิ้นสุดปีการศึกษาของหลักสูตร และไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับรอบของการปรับปรุงหลักสูตร
เพือ่ ให้ ทปอ. พิจารณา และจัดหาคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งนี้ ทปอ.สามารถปฏิเสธการประเมินหลักสูตรที่
เสนอได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจไม่เกิดประโยชน์ในการประเมินเต็มรูปแบบ
๓. สถาบันส่งหลักฐานต่างๆ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ cupt.aun@gmail.com
๔. เมื่อ ทปอ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบได้ ทปอ.จะประสานไปทีห่ ลักสูตรเพื่อ
กำหนดวันตรวจประเมิน โดย ทปอ. นัดหมายคณะกรรมการประเมินฯ และ หลักสูตรนัดหมายผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียทัง้ หมด
๕. ทปอ. เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ให้สถาบันดำเนินการแต่งตั้ง โดยปีการศึกษาทีร่ ับการประเมิน
๒๕๕๙ –๒๕๖๐ ทปอ. เลือก Senior Assessor เป็นประธาน และ Junior และ/หรือ Novice และ/หรือ
Apprentice-C Assessors เป็นกรรมการ โดยอาจมี Apprentice-U Assessors เป็นผู้สงั เกตการณ์ ทัง้ นี้
ค่าตอบแทนการประเมินฯ เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด
๖. สถาบันส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินฯ ไปยังต้นสังกัดของกรรมการแต่ละท่าน
๗. คณะกรรมการประเมินฯ ดำเนินการประเมินตามรูปแบบตามที่ ทปอ. กำหนด และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรให้ ทปอ. ทราบภายใน ๓๐ วันหลังสิน้ สุดการประเมิน เพื่อแจ้งให้สถาบันทราบผลการ
ประเมินต่อไป

การขอรับประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ (๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี)

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒

การกำหนดประเภทผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
๑. Apprentice-U Assessor เป็นผูป้ ระเมินฯ ทีผ่ ่านการอบรมในหลักสูตรทีส่ ถาบันดำเนินการจัดอบรมตาม
รูปแบบทีส่ ถาบันกำหนดขึ้น โดยสถาบันไม่ต้องส่งรายชื่อผูผ้ ่านการอบรมมายัง ทปอ. เพื่อขึ้นทะเบียนผู้
ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ซึง่ สามารถดำเนินการประเมินหลักสูตรตามแนวทาง Internal Quality
Assurance (IQA) ภายในสถาบันตนเอง
๒. Apprentice-C Assessor เป็นผู้ประเมินฯ ทีผ่ ่านการอบรมในหลักสูตรทีส่ ถาบันดำเนินการจัดอบรมตาม
รูปแบบที่ ทปอ. กำหนด และได้รบั ความเห็นชอบหลักสูตรจาก ทปอ. โดยสถาบันส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมที่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ทปอ. กำหนดมายัง ทปอ. เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ซึ่ง
สามารถประเมินหลักสูตรตามแนวทาง IQA ได้ทงั้ ภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงสามารถดำเนินการ
ประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี) ได้ โดยประเมิน
ร่วมกับผู้ประเมินฯ ระดับ Senior
๓. Novice Assessor เป็นผู้ประเมินฯ ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ทปอ. ดำเนินการจัดอบรม และขึ้นทะเบียน
รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. โดยสามารถดำเนินการประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตาม
ระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครัง้ ในรอบ ๕ ปี) ได้ โดยประเมินร่วมกับผูป้ ระเมินฯ ระดับ Senior
๔. Junior Assessor เป็นผู้ประเมินฯ ที่ ทปอ. คัดเลือกและขึน้ ทะเบียนรายชื่อผูป้ ระเมินฯ ระดับหลักสูตร ของ
ทปอ. โดยสามารถดำเนินการประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑
ครั้งในรอบ ๕ ปี) ได้ โดยประเมินร่วมกับผู้ประเมินฯ ระดับ Senior
๕. Senior Assessor เป็นผู้ประเมินฯ ที่ ทปอ. คัดเลือกว่าเป็นผูท้ ี่มีความเข้าใจในเจตนารมณ์และแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ CUPT-QA และขึน้ ทะเบียนรายชื่อผูป้ ระเมินฯ ของ ทปอ. โดย
สามารถเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ทปอ. และสถาบันต่างๆ ได้ รวมถึงเป็นประธานคณะกรรมการ
ประเมินฯ ร่วมกับผู้ประเมินฯ ระดับ Junior, Novice หรือ Apprentice-C ในการประเมินหลักสูตรแบบเต็ม
รูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครัง้ ในรอบ ๕ ปี)
หมายเหตุ ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ประกอบด้วย ผู้ประเมินฯ ระดับ Apprentice-C,
Novice, Junior และ Senior
การสร้างผู้ประเมินฯ ระดับ Apprentice-C
๑. ผู้เข้ารับการอบรมเคยผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่อง Outcome Based Education (OBE)
๒. สถาบันดำเนินการจัดการอบรม อย่างน้อย ๓ วัน โดยผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการเตรียม Desktop
Assessment ล่วงหน้าด้วยตนเองก่อนเข้าร่วมการอบรม และเนื้อหาการอบรมต้องครอบคลุมถึงการเขียน
Assessment Report หลังการเข้าประเมินหลักสูตร
๓. สถาบันจัดอบรมตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรให้ครบเกณฑ์ทั้งหมด ๑๑ เกณฑ์
๔. วิทยากรหลักสำหรับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA ต้องเป็นผูป้ ระเมินฯ ระดับ Senior Assessor ที่ขึ้นทะเบียนฯ
ของ ทปอ. อย่างน้อย ๑ คน
๕. ผู้ผ่านการอบรมผูป้ ระเมินฯ ต้องทำรายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่ ทปอ. กำหนด อย่างน้อยเกณฑ์ ๕
ข้อ ที่กำหนดโดยวิทยากรหลัก หลังการอบรม
๖. สถาบันประเมินรายงานผลการคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมฯ ตามข้อ (๕) และส่งรายชื่อให้ ทปอ. เพือ่ ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผูป้ ระเมินฯ ระดับ Apprentice-C Assessor ของ ทปอ.

