ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และอาศัยมติคณะกรรมการประจาวิทยาเขตขอนแก่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงประกาศปฏิทินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้
ที่
๑

วัน / เดือน / ปี
๑ ก.ย. ๒๕๕๙

๒

๑ ก.ย.๒๕๕๙

๓

๒ ก.ย.๒๕๕๙

๔

๑๕ ก.ย.๒๕๕๙

กิจกรรม
ชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๙
คาสั่งเรื่องผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การจัดทารายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากสานัก/
วิทยาลัย/หลักสูตร ของทุกส่วนงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan)ระดับ
หลักสูตรและระดับวิทยาเขต จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปี
การศึกษา ๒๕๕๘
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ระดับ
สานัก/วิทยาลัย/หลักสูตรครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙เพื่อหารือและการจัดการความรู้
(KM)นาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับวิทยาเขต จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๒
ที่
๕

๖

๗

๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑๔

๑๕

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ครั้งที่ ๒ /
๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต
๓๐ ก.ย.๒๕๕๙
และระดับหลักสูตร จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา
๒๕๕๘
ประชุมคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙
๗ ต.ค. ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ระดับวิทยาเขตและระดับ
หลักสูตร จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาวิทยาเขตขอนแก่น พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement plan) ระดับวิทยาเขตและระดับหลักสูตร จากผลการประเมิน
๑๔ ต.ค. ๒๕๕๙
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ส่งแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) ระดับวิทยาเขตและระดับหลักสูตร
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหา
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ไปยังสานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประชุมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต (กิจกรรม HOMEROOM)
ต.ค.-พ.ย.๕๙
และกิจกรรมในโอกาสต่างๆ
ต.ค. ๒๕๕๙
จัดทาวีดีทัศน์นาเสนอผลการดาเนินงานของวิทยาเขตขอนแก่น
จัดทารายงานประจาปีงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ
ต.ค.๒๕๕๙
๒๕๕๙
ต.ค. ๒๕๕๙-ม.ค. ประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตรเพื่อติดตามผลการดาเนินงานด้านการบริหาร
๖๐
จัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ตามปฏิทิน)
แจ้งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขตและสถาบันแก่บุคลากรใน
ม.ค. ๒๕๖๐
คราวประชุมประจาเดือน/การประชุมคณาจารย์/การประชุมอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล/คณะกรรมการประจาวิทยาเขตขอนแก่น (ตามปฏิทิน)
แจ้งให้สานัก/วิทยาลัย/หลักสูตร ของทุกส่วนงานรายงานผลการการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรและ
ก.พ.๒๕๖๐
ระดับวิทยาเขตจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ภายใน ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
สานัก/วิทยาลัย/หลักสูตรส่งผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ.
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓
ที่
๑๖

๑๗

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา
มีนาคม ๒๕๖๐ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร/สานัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาวิทยาเขตขอนแก่น พิจารณาเห็นชอบผลการดาเนินงานตาม
มีนาคม ๒๕๖๐ แผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร/สานัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ส่งผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร/สานัก/วิทยาลัย/วิทยา
๑ เม.ย. ๒๕๖๐ เขต จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปยัง
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ติดตามเรียนรู้ระบบประเมินออนไลน์ ( e-SAR) เพื่อใช้ประกอบการประเมินในระดับ
๑ เม.ย.๒๕๖๐
หลักสูตร/ วิทยาลัย/ระดับคณะ / วิทยาเขต / และระดับสถาบัน
สานัก วิทยาลัย และหลักสูตร ส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา
๒ เม.ย. ๒๕๖๐
๒๕๕๙ ให้หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น
๓ เม.ย. ๒๕๖๐ จัดทาร่างปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร/สานัก/วิทยาลัย
เสนอร่างคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อประเมินหลักสูตร/สานัก/
๗ เม.ย. ๒๕๖๐
วิทยาลัย/วิทยาเขต
๘ เม.ย.-ธ.ค.๒๕๖๐ ออกจุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ปี่ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร/สานัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต
ส่งรายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร/สานัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต ปี
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐
การศึกษา ๒๕๕๙
๒๕ เม.ย.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/สานัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดย
๓๐ เม.ย.๒๕๖๐ คณะกรรมการประเมินของวิทยาเขตขอนแก่น
หลักสูตร/สานัก/วิทยาลัยส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ภายใน ๓๐ พ.ค. ต่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น
๒๕๖๐
หมายเหตุ : ส่งรายงานการประเมินตนเอง (ฉบับสมบูรณ์) ภายในวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประชุมคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐
-พิจารณารายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของหลักสูตร/
มิ.ย. ๒๕๖๐
สานัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต หมายเหตุ :คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจาวิทยาเขตขอนแก่น
มิ.ย. ๒๕๖๐

ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนในส่วนกลาง
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๓๒
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๓๔
๓๕
๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาเขตขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาให้
มิ.ย. ๒๕๖๐
ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของหลักสูตร/
สานัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต
โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการส่งรายงานการประเมินตนเองระดับ
ภายใน ๑๕ มิ.ย. หลักสูตร ดังนี้
๒๕๖๐
๑) ส่งส่วนงานต้นสังกัด จานวน ๑ ชุด
๒) ส่งสานักงานประกันคุณภาพ จานวน ๔ ชุด
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ส่งเอกสารต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ภายใน ๑๕ มิ.ย. ส่งที่สานักงานประกันคุณภาพ ดังนี้
๒๕๖๐
๑) รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร จานวน ๔ ชุด
๒) รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย จานวน ๘ ชุด
มิ.ย. ๒๕๖๐
ออกจุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหลักเอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานการประเมิน
มิ.ย. ๒๕๖๐
ตนเอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของหลักสูตร/สานัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต
ตรวจเอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา
มิ.ย. ๒๕๖๐
๒๕๕๙ ของหลักสูตร/สานัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต
ภายใน ๓๐ มิ.ย. ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย กรอกข้อมูลรายงานการ
๒๕๖๐
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาเขต
สัมมนาเชิงปฏิบัติการนาข้อมูลรายงานการประเมินตนเองเข้าระบบ CHEQA
Online ห้อง C๑๑๔ – C ๑๑๕อาคารเรียนรวม มจร อ. วังน้อย จ.
๒๐-๓๐
พระนครศรีอยุธยา
มิ.ย. ๒๕๖๐
- ส่วนงานจัดการศึกษาในภาคกลางและภาคใต้ ๑ วัน
- ส่วนงานจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ วัน
- ส่วนงานจัดการศึกษาในภาคเหนือ ๑ วัน
ส่งรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ระดับหลักสูตร / ระดับคณะ วิทยาเขต
วิทยาลัย / คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น ให้
๑๖-๓๐
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายเหตุ : กลุ่มงานวิจัย
มิ.ย. ๒๕๖๐
และคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่นรวบรวม ( SAR) และคู่มือการประกัน
คุณภาพฯ ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และ
วิทยาลัย
ก.ค.-ส.ค. ๒๕๖๐
หมายเหตุ : การตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๐

๕
ที่

วัน / เดือน / ปี

๔๐

ส.ค. ๒๕๖๐

๔๑

๔๒
๔๓

กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาสภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประเด็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข จากการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ศึกษาสภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประเด็น ปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๐
๑) จัดทา / แจก แบบสอบถาม
๒) จัดทารายงานสรุปผลการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ก.ย.๒๕๖๐
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จัดทารายงานประจาปีงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ
พ.ย. ๒๕๖๐
๒๕๖๐
จึงประกาศให้ทราบและดาเนินการตามประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

