
๑ 

 

ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

************************* 
ธันวาคม ๒๕๖๐-ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

ท่ี กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมผู้บริหาร อาจารย์ประจ าและรับผิดชอบหลักสูตร  

คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-ล าดับข้ันตอนและกิจกรรมการตรวจประเมิน ๒๕๖๐ 
-ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
-แนวทางการเสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรและระดับวิทยาเขต 
-ร่างค า ส่ังแต่ง ต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
กา ร ศึก ษ าภาย ใน ร ะ ดับ วิ ท ย า เ ข ต / ร ะ ดั บ ห ลัก สู ต ร
(คณะกรรมการตรวจแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน) 
-การ KM การน าแผนพัฒนาคุณภาพสู่การปฏิบัติ 

 
๒๘  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ห้อง ๑๐๑ 

 
หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๒ การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ในรอบ 
๖ เดือน 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

๓ การกรอกฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในฐานข้อมูล 
http://mcuaad.mcu.ac.th/currlncharge/login.php  

 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
วิทยาลัยสงฆ์ร่วมกับหลักสูตร 

๔ ส่วนงานและหลักสูตรบันทึกเสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับ
วิทยาเขตต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  

 
มกราคม ๒๕๖๑ 

ส่วนงาน/ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๕ ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ า
วิทยาเขตขอนแก่นเพื่อพิจารณา 
-ร่างค า ส่ังแต่ง ต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
กา ร ศึก ษ าภาย ใน ร ะ ดับ วิ ท ย า เ ข ต / ร ะ ดั บ ห ลัก สู ต ร
(คณะกรรมการตรวจแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน) 
-รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
มกราคม ๒๕๖๑ 

 
หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๖ ประชุมอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณาผล
การด าเนินงาน ในรอบ ๖ เดือน 

 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๗ -เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาเขต 
-ร่างค า ส่ังแต่ง ต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
กา ร ศึก ษ าภาย ใน ร ะ ดับ วิ ท ย า เ ข ต / ร ะ ดั บ ห ลัก สู ต ร
(คณะกรรมการตรวจแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน) 

 
๒๒  มกราคม ๒๕๖๑ 

 
หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา 

http://mcuaad.mcu.ac.th/currlncharge/login.php


๒ 

 

ท่ี กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตขอนแก่น 

๘ -เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรลงต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
เพื่อลงนามและแจ้งค าส่ัง 
-เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาเขต/ระดับหลักสูตร(คณะกรรมการตรวจ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน) ต่อรองอธิการบดีวิทยาเขต
ขอนแก่นเพื่อลงนามและแจ้งค าส่ัง 

 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๙ เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาเขตไปยังส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
มจร. 

 
๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา 
๑๐ การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ในรอบ 

๙ เดือน  
มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑ ประชุมอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณาผล

การด าเนินงาน ในรอบ ๙ เดือน 
เมษายน ๒๕๖๑ หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา 
๑๒ ส่งรายช่ือประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับวิทยาเขตขอนแก่นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ภายใน  

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา 
๑๓ เตรียมเอกสารประชุมคณะกรรมการเตรียมตรวจประเมิน

ภายในระหว่างกัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
เมษายน ๒๕๖๑ หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา 
๑๔ จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการ ศึกษา 

2560(SAR60) ฉบับร่าง 
๒๓ เมษายน ๒๕๖๑-
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ส านัก/วิทยาลัย/หลักสูตร 

๑๕ ประชุมคณะกรรมการเตรียมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระหว่างกัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐   

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑๖ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกัน 
(คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยา
เขตขอนแก่น แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน) 

๑๕-๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑๗ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR ๖๐) ฉบับสมบูรณ์
ระดับหลักสูตร 

๑๙-๒๓ พฤษภาคม  
๒๕๖๑ 

ส านัก/วิทยาลัย/หลักสูตร  

๑๘ กรอกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร(SAR) 
ระดับหลักสูตร เข้าในระบบ MCU e-SAR และ CHE QA 
Online 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑๙ กรอกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR 
๖๐) เข้าในระบบ MCU e-SAR และ CHE QA Online  

๒๓-๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒๐ ประชุมคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (SAR๖๐) ฉบับสมบูรณ์   

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒๑ ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา 



๓ 

 

ท่ี กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๒๒ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒๕-๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

๒๓ ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR ๖๐) ระดับวิทยา
เขต  

ภายใน ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒๔ กรอกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาเขต (SAR) 
ระดับวิทยาเขต เข้าในระบบ MCU e-SAR และ CHE QA 
Online 

๑-๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

ส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 
ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 

๒๕ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต    
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๙-๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

๒๖ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 

 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

๒๗ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมิน ๒๕๖๐  
ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต 

ภายใน สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

หลักสูตร/ส านัก/วิทยาลัย/หน่วย
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๒๘ น าแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมิน ๒๕๖๐ ระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาเขต  เข้ าพิจารณาในท่ีประชุม
อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าวิทยาเขตขอนแก่น 

 
กันยายน ๒๕๖๑ 

 
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

๒๙ น าแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมิน ๒๕๖๐ ระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาเขต เข้าพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตขอนแก่น 

 
กันยายน ๒๕๖๑ 

 
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

๓๐ ส่งแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมิน ๒๕๖๐ ระดับ
วิทยาเขต ไปยังส านักประกันคุณภาพ มจร. วังน้อย 

ตุลาคม ๒๕๖๑ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 


