จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๑ สองเดือนต่อฉบับ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

สาส์นจากประธานคณะกรรมการดาเนิ นการ
จุลสารประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ ถือว่าเป็ นฉบับปฐมฤกษ์ของการเผยแพร่เอกสารข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทุกส่วนงานสามารถใช้จลุ สารนี้เป็ นทีเ่ ผยแพร่ผลการดาเนินงานและความก้าวหน้า
ด้านการประกันคุณภาพได้ เมื่อว่าถึงการประกันคุณภาพ ทุกคนจะนึกถึงการต้องเตรียมเอกสารข้อมูลไว้เป็ นกองโต ๆ
ให้ผปู้ ระเมินมาตรวจสอบว่าตรงตามหลักฐานทีอ่ า้ งอิงหรือไม่ ความเป็ นจริงแล้ว การประกันคุณภาพเป็ นการรวบรวมผล
การปฏิบตั งิ านตามภาระงานของแต่ละบุคคล เมื่อสิ้นเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้ เอง ระยะเวลาในทีน่ ้ีกาหนดเอาปี การศึกษา
หรือปี งบประมาณ เมื่อว่าไปแล้วไม่มอี ะไรน่าหนักใจเลย แต่เป็ นเพราะว่าไม่ได้เก็บหลักฐานไว้แต่เนิ่น ๆ พอถึงระยะเวลา
ประเมินก็ตอ้ งดิน้ รนหาหลักฐาน อย่างนี้เลยทาให้ตอ้ งเป็ นภาระกับส่วนงานเป็ นอย่างมาก
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ จะเริ่มดาเนินการระหว่างเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้ โดยเริม่ จากส่วนงานระดับภาควิชา (เฉพาะส่วนกลาง) ทุกส่วนงานใน ๔ คณะ สาหรับ
ส่วนงานที่จดั การศึกษาทัง้ ส่วนกลางและภูมภิ าคนัน้ ก็ต้องประเมินเหมือนกัน ตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ทค่ี ณะกรรมการ
กาหนด ปี น้คี ณะกรรมการอานวยการได้มมี ติเห็นชอบให้เพิม่ คณะกรรมการตรวจประเมินแต่ละส่วนงานขึน้ ตามสัดส่วน
เพื่อให้การตรวจประเมินได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ ซึง่ รายละเอียดเรื่องปฏิทนิ นัน้ ก็จะปรากฏในจุลสารเล่มนี้
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละส่วนงานปี น้ีถอื ว่าสาคัญมาก จะต้องประมวลและรวบรวม
เอกสารหลักฐานแต่ละส่วนงานเป็ นข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามจาก สมศ.ต่อไป ถือว่าเป็ นงานหนักทีท่ า้ ทายมาก ทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสาคัญในระดับต้น ๆ เพราะนัน่
หมายถึงความอยู่รอดปลอดภัยอย่างยังยื
่ นของพวกเราชาว มจร ทุกชีวติ ขอให้ทุกท่านและทุกส่วนงานทาหน้าทีข่ องตน
ตามภาระทีไ่ ด้มอบหมายต่อไป
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อเป็ นสื่อกลางเผยแพร่ขอ้ มูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อเป็ นเวทีสะท้อนผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
ทัง้ ส่วนกลางและภูมภิ าค
๓. เพื่อให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
พระมหาสุทศั น์ ติสฺสรวาที รก.ผู้อานวยการกองวิชาการ พร้อมคณะ ได้ออกแลกเปลีย่ นรู้งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนงานทีจ่ ดั การศึกษาของมหาวิทยาลัย ทัง้ ส่วนกลางและภูมภิ าค ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม –
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้แต่ละส่วนงานได้รู้เข้าใจอย่างถ่องแท้และ
ตรงกันในเรือ่ งของเกณฑ์และตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ อันจะนาไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน
ได้ต รงประเด็น ทุ ก ส่ ว นงานได้ใ ห้ค วามร่ ว มมือ เป็ น อย่ า งดี ได้แ สดงความจ านงเพื่อ แลกเปลี่ย นความรู้แ ละ
ประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ ทาให้งานประกันสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็ดว้ ยมีจุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
เมื่ อ วั น ที่ ๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๕ กองวิ ช าการ
ส านักงานอธิการบดี ร่ ว มกับ กองกิจ การนิส ิต แลคณะทัง้ ๕
ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ได้จดั ให้มโี ครงการให้
ความรูแ้ ละทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสติ ทุก
ระดับชัน้ ปริญญา ณ ห้องเธียร์เตอร์ C โดยมีนิสติ ทุกระดับชัน้
ปริญญาเข้าร่ว ม จานวน ๔๐๐ รูป/คน กิจกรรมภาคเช้า เปิ ด
โครงการโดย พระเดชพระคุ ณ พระศรีค ัม ภีร ญาณ,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, บรรยายเรื่อง บทบาทของนิสติ กับ
การประกัน คุ ณภาพการศึก ษา โดย อาจารย์สุ ด ธิดา ฝ่า ยรีย์
ผู้ช่ ว ยรองอธิก ารบดีฝ่ายกิจ การนัก ศึก ษา จากมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต
ภาคบ่ า ย กิจ กรรมให้ค วามรู้เรื่อ ง นิ ส ิต กับ การจัด
กิจกรรม PDCA โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร.ผูช้ ่วย
อธิก ารบดีฝ่ า ยวิช าการ ต่ อ จากนัน้ เป็ น กิจกรรมกลุ่ ม (Work
Shop) แต่ละคณะโดยมีอาจารย์ของแต่ละคณะเป็นวิทยากร
การสัมมนาครัง้ นี้ ทาให้นิสติ สามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้
ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทีต่ นเองดาเนินการ
ตามทีอ่ าจารย์มอบหมายสมตามเจตนาปรารภทุกประการ

ตารางแสดงการตรวจประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ปฏิ ทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ปฏิทนิ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๐ - ๒๑ มิ.ย. ๕๕

๒๒ - ๒๓ มิ.ย. ๕๕

๔ - ๖ ก.ค. ๕๕

๑๒ - ๑๔ ก.ค. ๕๕

๑๙ - ๒๑ ก.ค. ๕๕

ภาควิชา
คณะครุศาสตร์

ภาควิชา
คณะพุทธศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์

คณะพุทธศาสตร์

ภาควิชา
คณะมนุษยศาสตร์

ภาควิชา
คณะสังคมศาสตร์

วข.นครศรีธรรมราช

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

หร.วัดโสธรวราราม

หร.วัดพระธาตุแช่แห้ง

วข.หนองคาย

วข.บาฬีศกึ ษาพุทธโฆส

วส.บุรรี มั ย์

หร.วัดบุญวาทย์วหิ าร

หร.วัดพระแก้ว

วข.นครราชสีมา

วข.สุรนิ ทร์

วส.ลาพูน

วข.แพร่

วข.เชียงใหม่

วส.เลย

วข.พะเยา

วส.นครพนม

วส.พุทธชินราช

วข.อุบลราชธานี

วส.ปตั ตานี

วส.นครสวรรค์

วข.ขอนแก่น

ขอให้ทุกส่ วนงานได้เตรีย มข้อ มูล เอกสาร หลักฐานต่ าง ๆ ให้พร้อมสรรพ ในการ
เตรียมพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ ภายในวันเวลาดังกล่าวด้วยครับ
การอบรมผู้ประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายในก่อนออกประเมิ น ประจาปี ๒๕๕๕
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ ประธานคณะกรรมการดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา จัด
ให้มกี ารฝึ กอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ก่อนออกตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี
๒๕๕๕ วัน ที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วัง น้ อ ย
พระนครศรีอยุธยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เตรียมอาวุธทางปญั ญาเพื่อขบคิดและแก้ปญั หาให้กบั ผูป้ ระเมิน
ภายในของมหาวิทยาลัย การประเมินครัง้ นี้ถือว่าสาคัญ ผู้ประเมินจะได้รบั ความรู้ตลอดทัง้ ๒ วัน โดย
วิทยากรมืออาชีพจาก สกอ.และ สมศ. ชนิดเข้มข้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จดั ให้มหี ลักสูตรสาหรับ
ผูท้ าหน้าทีเ่ ลขานุการอีกด้วย ชนิดทีว่ ่าหลากหลาย ตรงประเด็น และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
ต้องการความเข้มข้นและชัดเจน งานนี้จงึ ขอพื้นที่ให้เฉพาะผู้ประเมินเท่านัน้ ก่อน ส่วนท่านที่สนใจงาน
ประกันคุณภาพ กองวิชาการจะจัดให้มอี ย่างต่อไปและต่อเนื่อง ขอให้อดใจรอสักนิดชีวติ สดใสแน่นอน
ส่วนผูป้ ระเมินภายในทุกท่าน เมือ่ ทราบข่าวนี้แล้วโปรดเคลียคิวงานให้ดแี ละเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ
เพือ่ จับจองทีน่ งให้
ั ่ ครบทัง้ ๒ วัน เพราะท่านใดไม่เข้าร่วมประชุมครัง้ นี้ จะไม่ถูกเสนอชื่อให้เป็ นผูป้ ระเมิน
ภายในในปีน้ี อาจต้องรอปีหน้าหรือปีถดั ไปก็ได้นะครับ ส่วนกาหนดพร้อมจดหมายจะรีบดาเนินการให้ใน
ภายหลังครับผม

ที่
๑

วัน/เดือน/ปี
พ.ย. - ธ.ค.๕๔

๒

ม.ค. - ก.พ.๕๕

๓

๑๐ มิ.ย.๕๕

๔
๕
๖
๗

๔ – ๒๑ ก.ค.๕๕
๒๖ ก.ค.๕๕

๘
๙

๑ - ๓๑ ส.ค.๕๕
ภายใน ๘ ก.ย.๕๕

๑๑
๑๒

๒๖ ก.ย.๕๕

๑๓

๑-๓๐ ต.ค.๕๕

๒๐ – ๒๓ มิ.ย.๕๕

๒๖ – ๓๐ ก.ย.๕๕

กิจกรรม
เสนอมหาวิทยาลัยอนุมตั เิ กณฑ์การประเมิน
๑. คณะกรรมการฯจัดทาและชีแ้ จงคู่มอื การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
๒. ฝึกอบรมกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายใน
๓. กาหนดตัวบ่งชีแ้ ละวิธกี ารสาหรับประเมินภาควิชา คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ
โครงการขยายห้องเรียนและหน่ ว ยวิทยบริก ารนาเสนอรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ต่อส่วนงานต้นสังกัดและประธานคณะกรรมการดาเนินการการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาของคณะ ๔ คณะ (เฉพาะส่วนกลาง)
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โครงการขยายห้องเรียน ๔ แห่ง
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์
คณะกรรมการตรวจฯ ส่งร่างรายงานผลการตรวจประเมินต่อประธานคณะกรรมการ
ดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิ รับรอง SAR
ส่งรายงานผลการตรวจระดับสถาบัน ต่อมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา นาผลการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับสถาบันทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุ มตั แิ ล้วและข้อมูล เข้าในระบบ CHE QA
Online
มหาวิทยาลัยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการตรวจประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ จะเริม่ ดาเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง
กรกฎาคม ศกนี้ เกณฑ์ประเมิน ตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย ซึง่ คณะกรรมการอานวยการ มีมติเห็นชอบแล้วแต่ละส่วนงาน
สามารถดาเนินงานได้ทนั ที ซึง่ เกณฑ์เหล่านี้สอดคล้องและสอดรับกับเกณฑ์ทงั ้ ของ สกอ.และ สมศ. ดังนัน้ ขอให้ทุก
ส่วนงานได้เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร พร้อมทัง้ หลักฐานอ้างอิงต่างๆ แล้วจัดทาเป็ นรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจาส่ว นงานได้เ ลย โดยไม่ต้องลัง เลใจนะครับ เสร็จสรรพแล้วโปรดส่ง ให้ค ณะกรรมการด าเนิ นการด้วย ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดในปฏิทนิ การประกันคุณภาพแล้วครับ
ส่วนงานทีร่ ับการประเมิน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๑
ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนิ นการ
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
๑.๒ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑.๓ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑.๔ ผลการพัฒนาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ส่ ง ผลสะท้อนเป็ น เอกลัก ษณ์
ของ มหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิ ตบัณฑิ ต
๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
๒.๒ อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
๒.๓ อาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

๒.๘ ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นิสติ
๒.๙ บัณฑิตปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒.๑๐ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
๒.๑๑ ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือ
เผยแพร่
๒.๑๒ ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือ
เผยแพร่
๒.๑๓ การพัฒนาคณาจารย์
องค์ประกอบที่ ๓ กิ จกรรมการพัฒนานิ สิต
๓.๑ ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ
องค์ประกอบที่ ๔ การวิ จยั
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจยั
๔.๔ งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือ เผยแพร่
๔.๕ งานวิจยั ทีน่ าไปใช้ประโยชน์
๔.๖ ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการตรวจประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ (ต่อ)
ส่วนงานทีร่ ับการประเมิน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิ ชาการแก่สงั คม
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม
๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
๕.๓ การนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจยั
๕.๔ การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
๕.๕ ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปญั หาสังคมในด้านการพัฒนาจิตสาธารณะ
๕.๖ ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปญั หาสังคมในด้านการสร้างสังคมสันติสุข
และความปรองดอง
องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๓ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
๗.๑ ภาวะผูน้ าของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
๗.๒ การพัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ ถาบันเรียนรู้
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
๗.๔ ระบบบริหารความเสีย่ ง
๗.๕ การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
๗.๖ การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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จัดทาโดย ฝา่ ยมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา กองวิชาการ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๒ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓
E-mail : sondhi_rak@hotmail.com

