
๑ 

แนวทาง 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
---------------------------------------------- 

 

๑. แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
       ๑.๑ รอบปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการดําเนินงานในปการศึกษา ๒๕๖๐  
จํานวน ๑๒ เดือน ต้ังแต ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑.๒ การประเมินระดับหลักสูตร ประเมินทุกหลักสูตรตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  ทั้งนี้ คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ดําเนินการประเมินระดับ
หลักสูตรเอง โดยเลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

๑.๓ การประเมินระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่ สกอ.กําหนด โดย
คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย รวบรวมผลการประเมินระดับหลักสูตร มาเปนสวนหนึ่งของรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย กรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ 
MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัย และ CHE QA Online ของ สกอ. และสํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการ
ประสานงานการตรวจประเมินระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด 

๑.๔ การประเมินระดับมหาวิทยาลัย ตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่ สกอ.กําหนดในระดับสถาบัน 
โดยรวบรวมผลการดําเนินงานของหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย มาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของมหาวิทยาลัยผานระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัย และ CHE QA Online ของ สกอ. และ
สํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการประสานงานการตรวจประเมนิระดับมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด 

 
๒. กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
     ๒.๑ บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ โดยการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ตามประเภทของหลักสูตรที่เปดสอนแหงเดียวหรือเปด
สอนหลายแหง ดังนี้ 

 ๑) หลักสูตรเปดสอนแหงเดียว 
 

     กรณีที่ ๑ หลักสูตรท่ีมีความพรอมเพื่อขอรับรองคุณภาพจาก สกอ.  
                        (๑) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน ๓ คน 
ทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอยางนอย ๑ คนตองมีคุณวุฒิตรง
กับสาขาวิชาที่รับการประเมิน 
          (๒) ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน          
            (๓) บัณฑิตวิทยาลัยและคณะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเอง โดย
เลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 



๒ 

                     (๔) หลักสูตรกรอกขอมูลและแนบหลักฐานลงระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัยและ 
CHE QA Online ของ สกอ. กอนการตรวจประเมินของคณะกรรมการ หลังจากการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ใหหลักสูตรกรอกผลการประเมินในระบบ MCU e-SAR และ CHE QA Online 
ใหเสร็จกอนการตรวจประเมินคณะตนสังกัดหลักสูตร      
            (๕) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แตละหลักสูตร ใชเวลา
ตรวจประเมินหลักสูตรละ ๑ วัน  
 
 

      กรณีที่ ๒ หลักสูตรท่ีไมมีความพรอมเพื่อขอรับรองคุณภาพจาก สกอ.  
        (๑) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน ๓ คน 
ทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยอยางนอย ๑ 
คนตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่รับการประเมิน 
          (๒) บัณฑิตวิทยาลัยและคณะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเอง โดย
เลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

              (๓) หลักสูตรกรอกขอมูลและแนบหลักฐานลงระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัยและ 
CHE QA Online ของ สกอ. กอนการตรวจประเมินของคณะกรรมการ หลังจากการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ใหหลักสูตรกรอกผลการประเมินในระบบ MCU e-SAR และ CHE QA Online 
ใหเสร็จกอนการตรวจประเมินคณะตนสังกัดหลักสูตร    
     (๔) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แตละหลักสูตร ใชเวลา
ตรวจประเมินหลักสูตรละ ๑ วัน  

           

     ๒) หลักสูตรท่ีเปดสอนหลายแหง ตรวจประเมิน ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 
                 ขั้นตอนที่ ๑  ตรวจประเมินหลักสูตรในที่ตั้งของคณะ โครงการขยายหองเรียนและหนวย 
วิทยบริการ ที่นําหลักสูตรไปเปดสอน  โดยใชเวลาตรวจประเมินหลักสูตรละ ๑ วัน  
         (๑) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน ๓ คน 
ทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยอยางนอย ๑ 
คนตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่รับการประเมิน 
      (๒) บัณฑิตวิทยาลัยและคณะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเอง โดย
เลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

             (๓) หลักสูตรกรอกขอมูลและแนบหลักฐานลงระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัยและ 
CHE QA Online ของ สกอ. กอนการตรวจประเมินของคณะกรรมการ  

     (๔) หลังจากการตรวจประเมินระดับหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ใหหลักสูตรกรอกผลการ
ประเมินในระบบ MCU e-SAR ใหเสร็จกอนการตรวจประเมินคณะตนสังกัดหลักสูตร  

 

     ขั้นตอนที่ ๒  ตรวจประเมินหลักสูตรภาพรวมในที่ตั้งของคณะตนสังกัดหลักสูตร โดยใชเวลา
ตรวจประเมินหลักสูตรละ ๑ วัน            



๓ 

    (๑) คณะตนสังกัดหลักสูตรสังเคราะหผลการตรวจประเมินหลักสูตรที่เปดสอนทุกแหง 
จัดทําเปนรายงานการประเมินตนเองภาพรวมของหลักสูตร พรอมทั้งกรอกขอมูลและแนบหลักฐานลงระบบ 
CHE QA Online  
       (๒) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรภาพรวม จํานวน 
๓ คน ทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยอยางนอย ๑ 
คนตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่รับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย         
     (๓) บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภาพรวมเอง โดย
เลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
     (๔) หลังจากการตรวจประเมินหลักสูตรภาพรวมเสร็จเรียบรอยแลว บัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะตนสังกัดหลักสูตร กรอกผลการประเมินในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ใหเสร็จกอนการตรวจ
ประเมินคณะตนสังกัดหลักสูตร 

 
๒.๒ วิทยาเขตและวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร

และระดับวิทยาเขตและวิทยาลัย โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มี
กระบวนการดังนี้ 

 ๑) ตรวจประเมินหลักสูตรในที่ตั้งของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน หรือหนวย
วิทยบริการ ที่นําหลักสูตรไปเปดสอน  โดยใชเวลาตรวจประเมินหลักสูตรละ ๑ วัน 

           ๒) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน ๓ คน ทุก
คนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยอยางนอย ๑ 
คนตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่รับการประเมิน 
     ๓) วิทยาเขตและวิทยาลัยดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งเปดสอนใน
วิทยาเขต หรือ วิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรที่เปดสอนในโครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการในสังกัด 
โดยเลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น 

       ๔) วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการ กรอกขอมูลหลักสูตร
และแนบหลักฐานลงระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัยและ CHE QA Online ของ สกอ. กอนการตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการ 

     ๕) หลังจากการตรวจประเมินระดับหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว วิทยาเขต วิทยาลัย 
โครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการ กรอกผลการประเมินในระบบ MCU e-SAR ใหเสร็จกอนการ
ตรวจประเมินระดับวิทยาเขตหรือวิทยาลัยตนสังกัดหลักสูตร 

      
๓. กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

๓.๑ ตรวจประเมินคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ในที่ตั้ง โดยใชเวลาตรวจประเมินแหงละ ๒ วัน 



๔ 

๓.๒ บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย รวบรวมผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร มา
เปนสวนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย พรอมทั้งกรอกขอมูล
รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ในระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัย และ CHE QA Online ของ สกอ.  
 ๓.๓ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย จํานวน 
๓ - ๕ คน ประกอบดวย (๑) ประธานกรรมการ เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนผูประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ (๒) กรรมการ ๔ คน เปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๓.๔ บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย เปนผูคัดเลือกประธานกรรมการ เสนอตอ
เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

๓.๕ สํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการประสานงานการตรวจประเมินระดับคณะ วิทยาเขตหรือ
วิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด 

๓.๖ บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย สงรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ วิทยา
เขตหรือวิทยาลัย จํานวน ๖ ชุด แกเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยสงที่ สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบล
ลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓.๗ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ใช
โปรแกรมการตรวจประเมิน MCU e-SAR ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น โดยสํานักงานประกันคุณภาพจะสง 
username และ password ใหคณะกรรมการตรวจประเมินลวงหนา ผานเลขานุการคณะกรรมการทุกชุด 

๓.๘ คณะกรรมการสงรายงานผลการตรวจประเมินบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 
ฉบับสมบูรณ ไปยังคณบดี รองอธิการบดีวิทยาเขต หรือผูอํานวยการวิทยาลัย และสํานักงานประกันคุณภาพ 
ภายใน ๒ สัปดาหหลังการตรวจประเมิน เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ และการตรวจ
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

 
๔. แผนงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
๑ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ - 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เก็บขอมูลในปการศึกษา ๒๕๖๐  จํานวน 
๑๒ เดือน ตั้งแต ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ/วิทยา
เขต/วิทยาลัย/โครงการขยาย
หองเรียน/หนวยวิทยบริการ 

๒ กันยายน ๒๕๖๐ จัดทําแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement 
Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๙  

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย / ค ณ ะ /    
วิทยาเขต/วิทยาลัย 

๓ พฤศจิกายน-ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

ติดตามผลการดํา เนินงานตามตัวบ งชี้       
การประกันคุณภาพภายใน รอบ ๖ เดือน  

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๔ มี น าคม  -  เ มษาย น 
๒๕๖๑ 

ติดตามผลการดํา เนินงานตามตัวบ งชี้       
การประกันคุณภาพภายใน รอบ ๙ เดือน 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๕ ๒ ๐ - ๒ ๑  ม ก ร า ค ม 
๒๕๖๑ 

จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เพื่อการขยายผล  

สํานักงานประกันคุณภาพ
รวมกับ สกอ. 



๕ 

ที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
๖ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ ๖ เดือน 
ของบัณฑิตวิทยาลัยคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๗ เมษายน ๒๕๖๑ คั ด เ ลื อ ก  ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย / ค ณ ะ /    
วิทยาเขต/วิทยาลัย 

๘ เมษายน ๒๕๖๑ คัดเลือก ประสานงานประธานกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย เสนอตอ
เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย / ค ณ ะ /    
วิทยาเขต/วิทยาลัย 

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัย 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ ๙ เดือน 
ของบัณฑิตวิทยาลัยคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร  
- กรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตร เขาในระบบ MCU e-
SAR และ CHE QA Online 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย / ค ณ ะ /    
วิทยาเขต/วิทยาลัย/โครงการ
ขยายหองเรียน/หนวยวิทย
บริการ 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย / ค ณ ะ /   
วิทยาเขต/วิทยาลัย 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย  
- กรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย เขาใน
ระบบ MCU e-SAR และ CHE QA Online 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย / ค ณ ะ /    
วิทยาเขต/วิทยาลัย 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ - จัดทํารายงานการประเมินตนเองภาพรวม
หลักสูตรที่เปดหลายแหง 
- กรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ภาพรวมหลักสูตร เขาในระบบ CHE 
QA Online 

บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ 



๖ 

ที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาพรวมหลักสูตร 

๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๑ - รวบรวมเอกสารหลักฐาน/เขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 
- นําขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับสถาบัน เขาในระบบ MCU e-SAR 
และ CHE QA Online 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ จัดเตรียมขอมูลเอกสารหลักฐาน สําหรับ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ขอเสนอแนะ 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

   
 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 


