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จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำ�นักงานประกันคุณภาพ สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๖,๘๐๑๑ อีเมล์ mcuqa58@gmail.com เว็บ http://qa.mcu.ac.th

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร., ป.ธ.๙

การบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานหรือ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการประกันคุณภาพ ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับจะต้องใช้เครื่องมือนี้ในการบริหาร
จัดการ คอยก�ำชับผู้ที่รับผิดชอบแต่ละด้านให้ติดตามงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามวงรอบของปีที่ก�ำหนดไว้ในแผนให้ได้ และ
ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ภายในส่วนงาน จะต้องตระหนักรู้ ใส่ใจ และให้ความสนใจต่อการบริหารจัดการ
ภายในเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้จะช่วยท�ำเป็นแรงผลักดันให้งานของแต่ละแผนกเป็นไปตามระบบที่ก�ำหนดได้
ช่วงนี้จัดเป็นฤดูแห่งการประเมินคุณภาพภายในประจ�ำปีของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพราะการประเมิน
คุณภาพภายในถือว่าเป็นเครื่องมือในการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงาน จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�ำทุกปี
และต่อเนื่อง ข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพแล้ว ข้อมูลจะไหลรวมเข้าเป็นระดับสถาบันเพื่อรองรับการตรวจประเมิน
ระดับสถาบันภายในเดือนตุลาคมศกนี้ ถือว่าเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ทุกส่วนงานทั้งส่วนสนับสนุนและส่วนจัดการศึกษาทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค จะต้องให้ตระหนักและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนภายในมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
การและให้ถือว่าเป็นความส�ำเร็จร่วมกัน
ขออนุโมทนาขอบคุณและขอบใจ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความ
อดทน ทุ่มเท และเสียสละเพื่อมหาวิทยาลัย ในอันจะที่คอยก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงาน ยังเหลือการ
ประเมินอีกขั้นคือระดับสถาบัน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๖-๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

ขอให้ทุกท่านจงมีส่วนในการด�ำเนินงานร่วมกัน หวังว่างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะก้าวหน้าต่อไป
อย่างมั่นคง ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจจากทุกท่าน
รตนตฺตยานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
รตนตฺตยเตชสา ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย ขอให้คณะกรรมการ
ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
ทุกรูป ทุกท่าน จงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยกันพัฒนา
งานประกันคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อพัฒนา ยกระดับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำและโดย
มุ่ ง พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาพระพุ ท ธ เฉพาะอย่างยิ่งความเจริญงอกงามยั่งยืนของพระพุทธศาสนา
ศาสนาระดั บ นานาชาติ โ ดยจั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาองค์ ตลอดจิรัฏฐิติกาลสืบไป

ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้นำ�ไปสู่การพัฒนา
จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่และประชาสัมพันธ์งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมใน
การจัดทำ�ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นงานหลักที่จะ
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้มีการจัดประชุมคณะ
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทาง ปัญหาอุปสรรคในการตรวจประเมินของการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย เพื่อหา
แนวทางในการตรวจประเมินร่วมกัน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการตรวจประเมินระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย ประจ�ำปีการ
ศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะเริ่มมีขึ้นในวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้
เป็นครั้งแรก ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษานี้
ได้ก�ำหนดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดลงในกันยายน ๒๕๖๐

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพภายใน “ระดับคณะ” ในส่วนกลาง

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะทั้ง ๔ คณะในส่วนกลางของมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยดี
ผลการตรวจประเมินทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นผลการด�ำเนินการของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการ จะรวมผสานเป็นหนึ่งเดียวในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบันจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้

กำ�หนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ปี ๒๕๕๙
คณะพุทธศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการ
คณะพุทธศาสตร์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ศึกษาภายในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาเขตขอนแก่น ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะมนุ ษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาเขตอุบลราชธานี

วิทยาเขตอุบลราชธานี ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วิทยาเขตสุรินทร์

วิทยาเขตสุรินทร์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

กำ�หนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ปี ๒๕๖๐
วิทยาเขตนครสวรรค์

วิทยาเขตเชียงใหม่

วิทยาเขตนครสวรรค์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพ
วิทยาเขตเชียงใหม่ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการ
การศึกษาภายในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ศึกษาภายในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วิทยาเขตหนองคาย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วิทยาเขตหนองคาย ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศึกษาภายในระหว่างวันวันที่ ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาเขตแพร่

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

วิทยาเขตแพร่ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาเขตพะเยา

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

วิทยาเขตพะเยา ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการ
ภายใน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ศึกษาภายในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กำ�หนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ปี ๒๕๕๙
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรม
ั ย์

วิทยาลัยสงฆ์ลำ� พูน

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์ชยั ภูมิ

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์ลำ� ปาง

วิทยาเขตนครราชสีมา

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์เลย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กำ�หนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ปี ๒๕๕๙
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปั ญญาศรีทวารวดี

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

วิทยาลัยสงฆ์รอ้ ยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ท�ำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการเพื่อรับการตรวจประเมินระดับสถาบัน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงานประกันคุณภาพได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานวิชาการเพื่อรับการตรวจประเมินระดับสถาบัน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์สอนที่เขียนต�ำรา ท�ำผลงานวิชาการ งานวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ส�ำนักงานอธิการบดี

ให้ความรู้เรื่องการกรอกข้อมูลอาจารย์ลงใน CHEQA Online โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงานประกันคุณภาพน�ำโดยพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประกันคุณภาพ พร้อมทีมงานส�ำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การกรอกข้อมูลอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรลงในระบบฐานข้อมูล CHEQA Online ของ สกอ. ในโซนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยมีวิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการให้บริการเรื่องสถานที่ มีพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒน
บัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ให้ความรู้เรื่องการกรอกข้อมูลอาจารย์ลงใน CHEQA Online โซนภาคเหนือ
ส�ำนักงานประกันคุณภาพน�ำโดยพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประกันคุณภาพ พร้อม
ทีมงานส�ำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรลงใน
ระบบฐานข้อมูล CHEQA Online ของ สกอ. ในโซนภาคเหนือ โดยมีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็น
เจ้าภาพในการให้บริการเรื่องสถานที่ มีพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่านเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้
กิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลส�ำหรับหลักสูตร
ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับรับการจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันในวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้
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