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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

บริก�รวิช�ก�รด้�นพระพุทธศ�สน�

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ประยุกต์พระพุทธศ�สน�เพื่อพัฒน�จิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

มุ่งพัฒน�มห�วิทย�ลัยเป็นศูนย์กล�งก�รศึกษ�พระพุทธ

ศ�สน�ระดับน�น�ช�ติโดยจัดก�รศึกษ�และพัฒน�องค์

คว�มรู้ บูรณ�ก�รกับศ�สตร์สมัยใหม่ให้นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�

จิตใจและสังคมอย่�งยั่งยืน

วัตถุประสงค์

        ๑. เพื่อเผยแผ่และประช�สัมพันธ์ง�นประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย

        ๒. เพื่อเป็นสื่อกล�งแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นด้�น

ประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย

        ๓. เพื่อให้บุคล�กรของมห�วิทย�ลัยได้มีส่วนร่วมใน

ก�รจัดทำ�ประกันคุณภ�พก�รศึกษ� ซึ่งถือเป็นง�นหลักที่จะ

ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

    ผ่�นเทศก�ลวันปีใหม่ส�กลและปีใหม่ของไทยคือสงกร�นต์ม�หม�ดๆ

เรียกว่�ยังไม่ทันห�ยร้อนเลย ก็จะย่�งเข้�สู่ฤดูของก�รตรวจประเมิน

คุณภ�พภ�ยในของมห�วิทย�ลัย ทั้งส่วนสนับสนุนก�รศึกษ�และส่วนจัด

ก�รศึกษ� ทั้งส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะปีก�รศึกษ� 2558 

เร�ยังคงใช้เกณฑ์ก�รประเมินและตัวบ่งชี้ต�มปีก�รศึกษ� 2557 จะมี

ปรับเปลี่ยนบ้�งเล็กน้อย ไม่ม�กนัก ส่วนใหญ่จะเหมือนเดิม ส่วนง�นที่ผ่�นก�ร

ประเมินม�เมื่อปีที่แล้ว คงได้ปรับปรุงแก้ไขแนวท�งก�รดำ�เนินง�นประกันคุณภ�พต�มที่คณะกรรมก�ร

แนะนำ� โดยเฉพ�ะแผนพัฒน�คุณภ�พ (Improvement Plan) และแผนปฏิบัติง�นประจำ�ของส่วนง�น 

สำ�นักง�นประกันคุณภ�พคงได้แจ้งปฏิทินก�รตรวจประเมินแต่ละแห่งไปบ้�งแล้ว

   สำ�หรับก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในปี 2558 นี้ อธิก�รบดีกำ�ลังลงน�มคำ�สั่งแต่งตั้งคณะ

กรรมก�รประเมินแต่ละส่วนง�น ส่วนง�นที่รับก�รประเมินแต่ละแห่งขอให้ส่งร�ยง�นก�รประเมินตน 

เอง (SAR)  ให้สำ�นักง�นประกันคุณภ�พต�มปฏิทินที่กำ�หนดด้วย คณะกรรมก�รตรวจประเมิน

คุณภ�พจะได้มีเวล�อ่�น ศึกษ� และทำ�คว�ม

เข้�ใจเสียแต่เนิ่น ๆ และจะได้ทำ�ง�นอย่�งเต็ม

ที่ต�มกำ�ลังสติปัญญ�และเต็มคว�มส�ม�รถ  

มห�วิทย�ลัยขอเป็นกำ�ลังใจให้กับทุกท่�น ถือว่�

เป็นผลก�รดำ�เนินก�รของมห�วิทย�ลัยร่วมกัน 

มห�วิทย�ลัยอยู่ได้พวกเร�ก็มีง�นทำ�ต่อไป ถ้�

มีอะไรจะให้ช่วยเหลือด้�นเอกส�รและข้อมูล 

ขอให้ประส�นโดยตรงไปที่สำ�นักง�นประกัน

คุณภ�พได้ทันที 

 จุลส�ร QA ฉบับนี้จะช่วยเป็นกระบอก

เสียงให้กับทุกท่�น และถ้�ส่วนง�นต่�งๆ มี

ข้อมูลที่จะประช�สัมพันธ์หรือเผยแพร่ ขอให้ได้

นำ�ม�ลงและแสดงคว�มคิดเห็นได้ ถือว่�เป็นก�ร

ประช�สัมพันธ์ง�น QA ของมห�วิทย�ลัยอีก

ท�งหนึ่ง



สกอ. ประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยระดับพอใช้

    เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เวล� ๙.๐๐ น. คณะกรรมก�รตรวจประเมิน

คุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในระดับสถ�บัน (สกอ.) 

ได้ร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�

ของมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๗ โดยผลก�รจัดก�ร

ศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยมีคุณภ�พระดับดี ได้

คะแนน ๔.๕๓ จ�กคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจประเมินคุณภ�พก�ร

ศึกษ�ภ�ยใน ๕ ท่�น คือ (๑) รศ.ประดิษฐ์  

มีสุข ประธ�นกรรมก�ร (๒) รศ.ดร.บังอร  

เสรีรัตน์ กรรมก�ร (๓) พลเรือตรีหญิง ผศ.ดร.

สุภัทร� เอื้อวงศ์ กรรมก�ร (๔) ผศ.ดร.โกนิฏฐ์

ศรีทอง กรรมก�ร และ (๕) อ�จ�รย์ไฉไลฤดี 

ยุวนะศิริ กรรมก�รและเลข�นุก�ร เข้�ตรวจ
ประเมินคุณภ�พมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ช

วิทย�ลัย เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิก�ยน พ.ศ.

๒๕๕๘ โดยผลก�รตรวจประเมินมห�วิทย�ลัย ใน 

๕ องค์ประกอบ คือ (๑) ก�รผลิตบัณฑิต ผลก�ร

ประเมินมีคุณภ�พระดับพอใช้ ๓.๒๐ คะแนน (๒) 

ก�รวิจัย มีคุณภ�พระดับพอใช้ ๓.๕๐ คะแนน 

(๓) ก�รบริก�รวิช�ก�ร มีคุณภ�พระดับดีม�ก ๕ 

คะแนนเต็ม (๔) ก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีคุณภ�พระดับดีม�ก ๕ คะแนนเต็ม (๕) ก�ร

บริห�รจัดก�ร มีคุณภ�พระดับพอใช้ ๓.๑๓ คะแนน 



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ต่อ)

   ข้อ ๑๔ ทุกส่วนง�นของมห�วิทย�ลัยต้องดำ�เนิน

ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� โดยให้ถือว่�เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนก�รบริห�รก�รศึกษ�ที่ต้องดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง

 ในกรณีที่ส่วนง�นมีผลก�รประเมินไม่ผ่�นในก�รประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยนอก  คณะกรรมก�รประกันคุณภ�พก�ร

ศึกษ�อ�จเสนอนสภ�มห�วิทย�ลัยให้ปรับลดงบประม�ณร�ย

จ่�ยประจำ�ปีและให้มีผลกระทบต่อก�รขอเปิดก�รเรียนก�รสอน

หลักสูตรต่�งๆ ก็ได้

 ข้อ ๑๕ กระบวนก�รก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�

ภ�ยใน ตอ้งดำ�เนนิก�รทกุรอบปกี�รศึกษ� และให้นำ�ผลก�รประเมนิ

คณุภ�พก�รศกึษ�ภ�ยในไปใชป้รับปรุงและพัฒน�คุณภ�พก�รศกึษ�

ทุกส่วนง�นของมห�วิทย�ลัย

แผนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย

 ขอ้ ๑๗ วธิกี�รประกนัคณุภ�พก�รศกึษ�ภ�ยในระดบัส่วน

ง�น

  (๑) คณะอนุกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

ของส่วนง�นจัดทำ�แผนประจำ�ปีด้�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� 

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนประจำ�ปดี�้นก�รประกันคณุภ�พก�รศึกษ�ของ

มห�วิทย�ลัยห

  (๒) คณะอนุกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

ของส่วนง�นจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินตนเอง ให้ครอบคลุมก�ร

ดำ�เนินง�นที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

  (๓) ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในระดับ

ส่วนง�น ดำ�เนินก�รโดยคณะกรรมก�รคณะหนึ่งที่แต่งตั้งโดย

อธิก�รบดี 

  (๔) คณะอนุกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

ของส่วนง�น ร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในของ

ส่วนง�น เสนอต่อคณะกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� ภ�ยใน

ระยะเวล�ที่กำ�หนด  

  (๕) คณะอนุกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

ของส่วนง�น นำ�เสนอผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน 

พร้อมทั้งแผนง�นในก�รปรับปรุงและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ต่อ

คณะกรรมก�รประกนัคณุภ�พก�รศกึษ� เพือ่รบัทร�บ ให้คว�มเห็น

และข้อเสนอแนะ

  (๖) คณะอนุกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

กำ�กับและติดต�มก�รปรับปรุงและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ต�ม

แผนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของส่วนง�น

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�นำ�เสนอผล

ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยนอก พร้อมท้ังแผนง�นในก�ร

ปรบัปรงุและพฒัน�ก�รศกึษ�ตอ่สภ�มห�วทิย�ลยั เพือ่รับทร�บ ให้

คว�มเห็นและข้อเสนอแนะ

 ขอ้ ๑๙ ในกรณทีีม่ปัีญห�ในก�รวนิจิฉยัหรอืก�รตคีว�มเพ่ือ

ให้เป็นไปต�มข้อบังคับนี้  ให้อธิก�รบดีเป็นผู้มีอำ�น�จในก�รวินิจฉัย

ชี้ข�ด และให้ถือเป็นที่สุด

 ประก�ศ ณ  วันที่ ๓๑  พฤษภ�คม  พ.ศ. ๒๕๕๗

(พระธรรมสุธี)

น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

หมวดที่ ๔

 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

 ข้อ ๑๖ วิธีก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในระดับ

สถ�บัน

  (๑) คณะกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�จัด

ทำ�แผนประจำ�ปดี�้นก�รประกนัคุณภ�พก�รศึกษ�ของมห�วทิย�ลยั

  (๒) คณะกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�จัด

ทำ�ร�ยง�นก�รประเมินตนเองของมห�วิทย�ลัยที่ครอบคลุมก�ร

ดำ�เนินง�นที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

  (๓) ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในระดับ

มห�วิทย�ลัย ดำ�เนินก�รโดยคณะกรรมก�รคณะหนึ่งที่แต่งตั้งโดย

อธิก�รบดี 

  (๔) คณะกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

ร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในของมห�วิทย�ลัย 

ตอ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอดุมศกึษ� (สกอ.) ภ�ยในระยะเวล�

ที่กำ�หนด พร้อมทั้งเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน

  (๕) คณะกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�นำ�

เสนอผลก�รประเมนิคณุภ�พก�รศกึษ�ภ�ยใน พรอ้มทัง้แผนง�นใน

ก�รปรบัปรงุและพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ตอ่สภ�มห�วทิย�ลยัเพือ่

รับทร�บ ให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะ

  (๖) คณะกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

กำ�กับและติดต�มก�รปรับปรุงและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ต�ม

หมวดที่ ๕

 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา



   สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) ได้พัฒน�

ระบบและกลไกก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�โดยปรับปรุงตัว

บ่งชี้และเกณฑ์ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในมี ๓ 

ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับหลัก สูตร (๒) ระดับคณะ (๓) ระดับ

สถ�บัน พร้อมกันนี้ มห�วิทย�ลัยพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พ

ก�รศึกษ�ให้สอดคล้องและดำ�เนินก�รประกันคุณภ�พก�รศึก

ษ�ต�มระบบนี้ในส่วนจัดก�รศึกษ�ทุกแห่งของมห�วิทย�ลัย 

ได้แก่ คณะ ๕ แห่ง วิทย�เขต ๑๐ แห่งและวิทย�ลัย ๑๙ แห่ง 

เพื่อพัฒน�ผู้บริห�รให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและทักษะในก�รทำ�

 หน้�ที่เป็นผู้ประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในต�ม

ม�ตรฐ�นของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ ณ 

หอประชุม มวก.๔๘ พรรษ� มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ� 

ลงกรณร�ชวิทย�ลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธย� วัน

ที่ ๒๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙  พระศรีคัมภีรญ�ณ,รศ.ดร. 

รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร กล่�วเปิดง�นและบรรย�ยพิเศษ 

พระมห�สุระศักดิ์ ธีรวำโส ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นประกัน

คุณภ�พ สำ�นักง�นอธิก�รบดีถว�ยร�ยง�น  และผศ.ปร�นี  

พรรณวิเชียร สรุปว่� “ในก�รประเมินระดับหลักสูตรมีตัว

บ่งชี้ทั้งหมด ๑๓ ตัวบ่งชี้ ภ�ยใต้ ๖ องค์ประกอบ เน้นคว�ม

สำ�คัญขององค์ประกอบที่ ๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑

ก�รกำ�กับม�ตรฐ�นโดยทุกหลักสูตรของห�วิทย�ลัย

จะต้องดำ�เนินก�รให้ผ่�นต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดเท่�นั้น

ห�กหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งไม่ผ่�นเกณฑ์ประเมินใน

ตัวบ่งชี้นี้ถือว่�หลักสูตรนั้นมีผลก�รดำ�เนินก�รเป็น ๐ 

(ศูนย์) ถือไม่ผ่�น แม้ว่�คะแนนก�รประเมินในตัวบ่ง

ชี้อื่นในองค์ประกอบที่ ๒–๖ จะมีคะแนนที่สูงก็ต�ม”



 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
      วันที่ ๑๘ มีน�คม ๒๕๕๙ วิทย�ลัย                      สงฆ์พุทธชินร�ช มจร. จัดโครงก�รอบรม

เชิงปฏิบัติก�ร ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง         มีพระเดชพระคุณพระศรีรัตนมุนี,ดร. 

ผู้อำ�นวยก�รฯ เป็นประธ�นในพิธ ี      เปิดโครงก�รฯ มีวิทย�กร ๑. น�ย

พิทวัฒน์ มโนรัตน์ หัวหน้�ฝ่�ยนิติกร               ๒.น�ยประเสริฐ คำ�นวลพัสดุ และ  

๓. น�ย สุนันทกิจ เที่ยงเดช ก�รเงินและ     บัญชี โดยมีบุคล�กรวิทย�ลัยสงฆ์

พุทธชินร�ช พิษณุโลกและวิทย�ลัยสงฆ์      พ่อขุนผ�เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้�ร่วม

โครงการการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
    เมื่อวันที่ 20 มกร�คม 2559 เวล� 09.00-16.30 น. ณ เธียร์เตอร์ โซน C มีก�รจัดโครงก�รก�รให้คว�มรู้และทักษะ

ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�แก่นิสิต ชั้นปีที่1 ทุกคณะ จัดโดยกองกิจก�รนิสิต สำ�นักง�นอธิก�รบดี ร่วมกับคณะพุทธศ�สตร์ 

คณะครุศ�สตร์ คณะมนุษยศ�สตร์ และคณะสังคมศ�สตร์  โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีคัมภีรญ�ณ,รศ.ดร.รองอธิก�รบดีฝ่�ย

วิช�ก�ร เป็นประธ�นเปิดง�นและให้โอว�ท ใจคว�มโดยสรุปได้กล่�วถึงก�รพัฒน�นิสิตให้เป็นไปต�มอัตลักษณ์ มีโครงก�ร/

กิจกรรมอะไรที่จะชี้ชัดลงไป ต้องกำ�หนดกระบวนก�รดำ�เนินง�นให้ชัดเจนทั้งต้นนำ�้ กล�งนำ�้ และปล�ยนำ�้ ก�รทำ�ง�นร่วมกัน

กับส่วนที่เกี่ยวข้อง  จ�กนั้นได้ฟังบรรย�ยบทบ�ทนิสิตกับก�รประกัน                              คุณภ�พก�รศึกษ�  โดยพระ

มห�สุทัศน์ ติสฺสรว�ที ผช.อธิก�รบดีฝ่�ยประกันคุณภ�พ                                                  ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 

รองคณบดีบัณฑิตวิทย�ลัย ได้ช่วยทำ�คว�มเข้�ใจกับนิสิตว่�             ทำ�ไมนิสิตต้องเข้�ม�มี

ส่วนร่วม และง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�มีคว�มสำ�คัญอย่�งไร                                  

โดยยกกระบวนก�รต�ม PDCA และตัวอย่�งโรงง�นขนมโมจิ

     ในช่วงบ่�ยนิสิตได้รวมกันแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนรู้กับวิทย�กร

ประจำ�กลุ่ม เพื่อเสนอโครงก�รต�มกระบวนก�ร PDCA 

เช่น โครงก�รนิสิตพุทธศ�สตร์เลิกเป็นท�สของบุหรี่,

โครงก�รเย�วชนไทยหัวใจพุทธธรรม, โครงก�รนิสิต

วัยใสหัวใจใฝ่ธรรม, โครงก�รนิสิตร่วมใจมห�จุฬ�ฯ

สวยง�ม และปิดโครงก�รและมอบเกียรติบัตร โดย 

พระครูโสภณพุทธิศ�สตร์ คณบดีคณะครุศ�สตร์ 



โครงการสัมมนาปฏิบัติการการประกันคุณภาพและปฏิบัติงานโดยใช้วงจร PDCA 

ของบุคลากรสายปฏิบัติการส่วนงานสนับสนุน

    วันที่ 1 เมษ�ยน                     2559 สำ�นักง�นประกันคุณภ�พจัดประชุมเชิงปฏิบัติง�นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รทำ�ง�นโดย

ใช้วงจรคุณภ�พ       PDCA และก�รเขียนร�ยง�นก�รประเมินตนเองที่มีคุณภ�พของส่วนง�นสนับสนุน โดยให้

       แต่ละส่วนง�นนำ�เสนอแลกเปลี่ยนรู้ในแต่ละด้�น ดังนี้ ๑) ก�รทำ�ง�นโดยใช้

       วงจรคุณภ�พ PDCA ๒) ก�รเตรียมข้อมูลประกันคุณภ�พที่ดีของส่วนง�น

        ๓) ร�ยง�นก�รประเมินตนเองที่ดีของส่วนง�น    ๔) ก�รเตรียมเอกส�ร

      หลักฐ�นที่ดีเพื่อรับก�รตรวจประเมิน ๕) ปัจจัยคว�มสำ�เร็จก�รจัดทำ� 

           ร�ยง�นก�รประเมินตนเอง โดยมี พระศรีคัมภีรญ�ณ รศ.ดร. รองอธิก�รบดี           

                 ฝ่�ยวิช�ก�รกล่�วเปิดง�นและบรรย�ย

      พิเศษและให้แนวคิดในก�รทำ�ง�นได้หล�ย 

อย่�งโดยมี    หลักว่�  “หนึ่งงานทำาได้สามคน  หนึ่งคนทำาได้สามงาน”

เช่นถ้�เจ้�หน้�ที่   คนใดไม่ส�ม�รถม�ทำ�ง�นได้ อีกคนต้องส�ม�รถทำ�แทนได้ 

ช่วยกันทำ�มีจิตส�ธ�รณะ ถือว่�เร�เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทำ�ให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้และให้

แนวคิดในก�รทำ�ง�นด้วยประโยคที่ว่�  “We can’t win a game that we don’t even play”

Download คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๙

                         คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย พุทธ 

        ศักร�ช ๒๕๕๙ เล่มนี้ จัดเป็นคู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในของมห�วิทย�ลัยเพื่อ 

        รวบรวมเป็นข้อมูลด้�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ให้กับคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� ซึ่ง 

        จะต้องดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องทุกปี และเป็นเครื่องมือในก�รสร้�งคว�มเข้�ใจในกระบวน 

                ก�รต่�ง ๆ ของระบบประกันคุณภ�พ ทั้งในส่วนง�นที่จัดก�รศึกษ�และส่วนง�นที่สนับสนุน 

        ก�รศึกษ� อันจะเป็นพลังในก�รผลักดันให้ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย

ได้ก้�วไปต�มวัตถุประสงค์และนโยบ�ยของมห�วิทย�ลัยต�มที่กำ�หนดไว้  ส�ม�รถ Download ได้แล้วที่ี http://
qa.mcu.ac.th/qa_book_page.php?bk_id=53&sm=7

Download คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาส่วนงานสนับสนุน

  คู่มือก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน ส่วนง�นสนับสนุน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัยเล่มนี้จัดทำ�

ขึ้น เพื่อเผยแพร่สื่อส�ร สร้�งคว�มเข้�ใจแก่ส่วนง�นใหม่ ๕ หน่วยง�นใหม่ประกอบด้วย ศูนย์อ�เซียนศึกษ� 

กองกิจก�รวิทย�เขต กองนิติก�ร กองสื่อส�รองค์กร และสำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัย นำ�ไปใช้เป็นแนวท�งใน

ก�รดำ�เนินง�นเเกี่ยวกับก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต�มนโยบ�ยของมห�วิทย�ลัย 

ส�ม�รถ Download  ได้แล้วที่ี  http://qa.mcu.ac.th/qa_book.php?bk_type=3



ที่ปรึกษ� : พระศรีคัมภีรญ�ณ รศ.ดร.   พระมห�หรรษ� ธมฺมห�โส รศ.ดร.    พระมห�สุทัศน์  ติสฺสรว�ที

ดำ�เนินก�ร : สำ�นักง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ� สำ�นักง�นอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

คณะผู้จัดทำ� :  พระมห�สุระศักดิ์  ธีรวำโส    พระมห�ถ�วร ถ�วรเมธี  น�ยสนธิญ�ณ รักษ�ภักดี

  น�งส�วฐ�ณิชญ�ณ์ มัควัลย์   น�ยไวพจน์ ปร�รถน�

วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต

 วันที่ 29 มีน�คม 2559 มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตเชียงใหม่ ได้จัดโครงก�ร

เสริมสร้�งคว�มรู้ ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ�ต่อก�รพัฒน�องค์กร และสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในทักษะก�รเขียนโครงก�รและประเมินผล 

โครงก�ร  โดยมีอ�จ�รย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ  อ�จ�รย์สกุณ� คงจันทร์ อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�สังคมศ�สตร์ วิทย�เขต

เชียงใหม่ และคุณชินภัทร์ สมุทัย เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน เป็นวิทย�กรให้คว�มรู้้  มีตัวแทนองค์กร

นิสิตและตัวแทนนิสิตได้เข้�ร่วมโครงก�รจำ�นวน 42 รูป/คน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ช

วิทย�ลัย วิทย�เขตเชียงใหม่ วัดนำ�้บ่อหลวง

ฝึกการเขียน SAR แก่ส่วนงานสนับสนุนใหม่

 เมื่อวันที่ 8 เมษ�ยน 2559 สำ�นักง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ� ได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มคว�มรู้ฝึกก�ร

เขียน SAR (Self Assessment Report แก่ส่วนง�นสนับสนุนใหม่ 5 ส่วนง�น ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์อ�เซียนศึกษ� 

กองกิจก�รวิทย�เขต กองนิติก�ร กองสื่อส�รองค์กร และสำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัย  ณ อ�ค�รสำ�นักง�นหอสมุด

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ โดยมีพระมห�สุทัศน์ ติสฺสรว�ที ผช.อธิก�รบดีฝ่�ยประกันคุณภ�พ และพระมห�สุระ

ศักดิ์ ธีรวำโส ผอ.สำ�นักง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ� ให้คว�มรู้ในครั้งนี้


