
จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ ฉบับเดือน มกราคม-มีนาคม  ๒๕๖๑

สำ�นักง�นประกันคุณภ�พ สำ�นักง�นอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๖,๘๐๑๑ อีเมล mcuqa58@gmail.com  เว็บไซต์ http://qa.mcu.ac.th



สกอ.ส่งเสริมบรรพชิตให้เ ป็นผู ้ประเมินข้ึนทะเบียน

	 เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 สอดคล้อง	
กับองค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้	และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	พ.ศ.๒๕๕๗	รวมทั้งต้องการให้ผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมีคุณภาพที่เหมาะสม	 ดังนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 จึงได้จัด
ให้มีโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน	 ระดับหลักสูตร	 และคณะและสถาบัน	 เพื่อการขยายผลให ้
แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา	 โดยคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้	 และขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร	
	 ดังนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครั้งนี้ึ้โดยได้เน้นผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นคณาจารย์ที่เป็นบรรพชิต
	 ทั้งนี้	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งมีอาจารย์ผู้สอน
ส่วนมากเป็นบรรพชิต	ท�าให้ไม่สะดวกต่อการเข้าอบรมที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	จัดขึ้น
	 เพราะฉะนัน้	เพือ่ความสะดวกและเหมาะสมต่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมซึง่เป็นบรรพชติเป็นส่วนมากในครัง้นี ้
ทางส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น	 ณ	 หอประชุม	 มวก.๔๘	 พรรษา	
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พระนครศรีอยุธยา	ระหว่างวันที่	๒๐-๒๑	เดือนมกราคม	๒๕๖๑	
	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง	ๆ	ของการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน	 และหลักเกณฑ์	 พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติ	 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	
พ.ศ.		๒๕๕๗	ตลอดจนท�าหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
สืบต่อไป



เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
	 มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธ
ศาสนาระดับนานาชาติโดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความ	
รู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้น�าไปสู่การพัฒนาจิตใจและ	
สังคมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
  						๑.	เพื่อเผยแผ่และประชาสัมพันธ์งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
								๒.	เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
								๓.	เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมใน
การจัดท�าประกันคุณภาพการศึกษา	ซึ่งถือเป็นงานหลักที่จะ
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

 	 	 รตนตฺตยานุภาเวน	 ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย	
รตนตฺตยเตชสา	 ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย	 ขออวยพร
ให้คณะ	กรรมการทุกรูป	ทุกท่าน	จงมีพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง	ช่วยกันพัฒนางานประกันคุณภาพให้ดียิ่ง	ๆ	ขึ้น
ไป	 เพื่อพัฒนา	 ยกระดับ	 มหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวขึ้น
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านพระพุทธศาสนาระดับโลก	
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญงอกงามยั่งยืนของ
พระพุทธศาสนาตลอดจิรัฏฐิติกาลสืบไป

	 การประกันคุณภาพ	 เป็นการพัฒนาหรือบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	 เพื่อสร้างความมั่นใจและ
เป็นหลักประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยสามารถที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด
ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน	คุณภาพสูง		การประกันคุณภาพการศึกษานี้จัดเป็นกระบวนการวางแผน	กระบวนการบริหาร
จัดการและการด�าเนินกิจกรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วนต้องท�าให้สังคมเชื่อมั่นได้ว่าจะ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	มีคุณลักษณะ	และมีคุณสมบัติต่าง	ๆ	ตามมาตรฐานคุณภาพที่ก�าหนด
	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ผ่านการประเมินคุณภาพทั้งจากภายในโดยส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 และภายนอกโดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 องค์การ
มหาชน	 มาตามล�าดับ	 ส�าหรับปีนี้น่าอนุโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยของเราได้รับการอบรม 
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน	ระดับหลักสูตร	และคณะและสถาบัน	เพื่อการขยายผล	โดยที่ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	(สกอ.)	จัดขึ้นโดยเน้นผู้ตรวจประเมินที่เป็นบรรพชิตเพื่อขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลของ	สกอ.	ต่อไป
	 ขอเป็นก�าลังใจและส่งความปรารถนาดีมายังผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพในทุก	ๆ	ส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความทุ่มเทและเสียสละ	เพื่อส่วนรวมผ่านมากับจุลสารฉบับนี้	และถ้าส่วนงานใดๆ	ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค	มีข้อมูลด้าน
ประกันคุณภาพที่จะประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่	ขอให้ได้น�ามาลงและแสดงความคิดเห็นได้	ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์
งาน	QA	ของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระราชปริยติักวี ป.ธ.๙,ศาสตราจารย ์ดร.



การพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศโดยใชแ้นวทาง EdPEx 

	 	 	 	 วันพฤหัสบดีที่	 ๔	 มกราคม	 ๒๕๖๑	 ส�านักงานประกันคุณภาพได้จัดประชุม
เพื่อให้ความรู้	 เรื่อง	 "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทาง	 EdPEx" 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโดยสังเขปเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ 
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ	(Education	Criteria	for	PerformanceExcellence	
-EdPEx)	 เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจในแนวทางการน�าเกณฑ์	 EdPEx	 ไปใช้ในการ
พัฒนาองค์กร	 ในการวางแผน	 และปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน	 และเพื่อให้
ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ส่วนงานได้ก�าหนดไว้	โดยสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้
จริง	เห็นผลที่ดียิ่งขึ้น	ซึ่งการใช้แนวทาง	EdPEx	นี้เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละหน่วยงานนั้น	ๆ 	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์	สุขประเสริฐ	ผู้อ�านวย
การส�านักงานประกันคุณภาพ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็นวิทยากรบรรยาย	ณ	ห้อง
ประชุม	๔๐๑	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

				วันจันทร์ที่	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนา
คุณภาพ	 (Improvement	 Plan)	 ได้ประชุมกรรมการเพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางต่าง	 ๆ	 ในการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพหรือ	 Improvement	
Plan	 หลังจากที่ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 ปีการ
ศึกษา	 ๒๕๕๙	 ของมหาวิทยาลัยได้ผลคะแนนอย่างเป็นทางการ	 ทั้งนี้
เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา	 ปรึกษาหารือ	 แก้ไข	
ปรับปรุงทั้งจุดอ่อน	จุดแข็ง	จุดที่ควรพัฒนา	เพื่อสรุปเป็นภาพรวมและ
จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ	 ให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป	 ในการประชุมครั้ง
นี้มีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 เป็นประธานใน
ที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการจัดท�าแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement Plan)



ประชมุคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ 

				วันพฤหัสบดีที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาได้ประชุม	ครั้งที่	๑/๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุม	
๔๐๑	 ส�านักงานอธิการบดี	 เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	 มี
ประสิทธิภาพ	 บรรลุวัตถุประสงค์	 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	 ในการประชุมครั้งนี้	 มีหลายเรื่องที่ได้ร่วมปรึกษาหารือ
แนวทางหลายประเด็นด้วยกัน	 เช่น	 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	
ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๖๐,	 วันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๖๐	 ระดับคณะ	 วิทยาเขต	
วิทยาลัย,	 การด�าเนินการโครงการให้ความรู้	 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	 หรือ	 EdPEx	 ระดับ
คณะและมหาวิทยาลัย	 เป็นต้น	 โดยมพีระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 เป็นประธานใน
ที่ประชุม

	 วันจันทร์ที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	ส�านักงานประกันคุณภาพร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	
เรื่อง	 กระบวนการเทียบเคียงและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 เครือข่ายวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ในเขต
ภาคเหนือ	 ณ	 หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	
มีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก	 เจ้าคณะจังหวัดล�าพูน	 น�าบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม	 ต่อ
จากนั้นพระเดชพระคุณพระราชเขมากร	ป.ธ.๙,	ผศ.ดร.	เจ้าคณะจังหวัดแพร่,รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่,	และประธาน
เครื่อข่ายวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือ	กล่าวเปิดงาน	พระศรีศาสนบัณฑิต	ป.ธ.๙	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ	กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี	บรรยายพิเศษโดย	รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์	หงษ์วิทยากร	รองเลขาธิการ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	 พร้อมทั้ง	 ดร.พีระพงศ์	 ตริยเจริญ	 อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระบวนการเทียบเคียงและแนวปฏิบติัทีดี่เพือ่การพฒันาคุณภาพการศึกษา



นิสิต มจร กบัการประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

	 วันอังคารที่	 ๒๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 กองกิจการนิสิต	 ร่วม
กับคณะพุทธศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์	 และคณะ
สังคมศาสตร์	 ได้จัดโครงการให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการ
ศึกษา	 แก่นิสิตชั้นปีที่	 ๑	 (ภาคภาษาอังกฤษ)	 ของมหาวิทยาลัย	 มี
พระเดชพระคุณพระโสภณวชิราภรณ ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่าง 
ประเทศ	 เป็นประธานในพิธีเปิดงานและให้โอวาท	 ในภาคเช้ามีการ 
บรรยายพิเศษในหัวข้อ	เรื่อง"บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพการ
ศึกษาตามกระบวนการ	 PDCA" มีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.โกนิฏฐ ์
ศรีทอง	 รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร	์ ส่วนในภาคบ่ายมี
การประชุมกลุ่มย่อยตามประเด็นการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตาม
กระบวนการ	PDCA	เมื่อจบโครงการพระมหาราชัน	จิตฺตปาโล	ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	เป็นประธานในการปิดการประชุม

วนัประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา
	 เมื่อวันจันทร์ที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุม	๒๐๒	หอประชุมธ�ารง	บัวศรี	มหาวิทยาลัยบูรพา	ได้จัด
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ	"วันประกันคุณภาพการศึกษา	มหาวิทยาลัยบูรพา	(BUU	QA-KM	DAY)"		โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนงานจากมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ประชาสัมพันธ์	และน�าเสนอผลการ
ด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ	 อีกทั้งเป็นการ
สร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา	 และมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 และสถาบัน
อุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ
	 ภายในโครงการในภาคเช้ามีการบรรยายทางวิชาการ	 เรื่อง	 "ทิศทางและระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหา	
วิทยาลัยบูรพา"	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมชาย	ยงศิริ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	หลังจากนั้นได้มีการน�าผู้เข้าร่วม
โครงการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยบูรพา	โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	เข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก	ใน
ครั้งนี้ส�านักงานประกันคุณภาพ	โดยพระมหาสุระศักดิ์	ธีร�โส	ผู้อ�านวยการประกันคุณภาพ		พระมหาถาวร	ถาวรเมธี	และ
นางสาวฐาณิชญาณ์	มัควัลย์	นักวิชาการศึกษา	ส�านักงานประกันคุณภาพ	ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในโครงการครั้งนี้



แต่งตั้งรองผูอ้�านวยการส�านกังานประกนัคุณภาพ

 นางสาวฐาณิิชญาณ์	 มัควัลย	์ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา),	 พธ.ม.	
(การบริหารการศึกษา)	 นักวิชาการศึกษา	 ส�านักงานประกันคุณภาพ	 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งเป็น	 "รองผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ"	 ส�านักงานอธิการบดี	 	 โดยมี
พระพรหมบัณฑิต	 ป.ธ.๙,	 ศาสตราจารย์	 ดร.,	 อธิการบดี	 ลงนามเมื่อวันที่	 ๑๕	 มกราคม	
พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	

	 พระมหาเผื่อน	 กิตฺติโสภโณ	 (เฉลิมจาน)	 ป.ธ.๗,	 พธ.บ.,	 ศศ.ม.,	 Ph.D.	 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 คณะมนุษยศาสตร์	 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับ	"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"	โดยพระธรรมปัญญาบดี	นายกสภามหาวิทยาลัย	ลงนามเมื่อ 
วันที่	๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๑		ในฐานะที่อาจารย์ได้มีคุณูปการต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย	โดยเป็นกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ	ระดับส่วนงาน

ส�านักงานประกันคุณภาพ	 ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนางสาวฐาณิิชญาณ์	 มัควัลย์	 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่ง	"รองผู้อ�านวยการ"	มา	ณ	โอกาสนี้		ขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานยิ่ง	ๆ	สืบไป

สนับสุนการศึกษา	และระดับหลักสูตร	ส่วนงานจัดการศึกษา
							ในการนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	และส�านัก 
งานประกันคุณภาพ	ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งมา	ณ	โอกาสนี้	 	ขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน
ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป

คณะกรรมการตรวจประเมินไดร้บัแต่งตั้งเป็น "ผูช่้วยศาสตราจารย"์

สืบคน้ขอ้มูลรายช่ือคณะกรรมการตรวจของ สกอ.ไดต้ั้งแต่บดันี้

	 ส�านักงานประกันคุณภาพ	 ได้พัฒนาฐานข้อมูลรายชื่อของคณะกรรมการตรวจประเมินภายในซึ่งปรากฏใน
ฐานข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	หรือ	สกอ.	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 เพื่อความสะดวก	ถูกต้อง
และรวดเร็วต่อการค้นหา	ท่านสามารถค้นหารายชื่อ	นามสกุล	มหาวิทยาลัย	สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ	ได้ที่หน้าเว็บไซต์
ประกันคุณภาพการศึกษาที่	http://qa.mcu.ac.th	ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



ที่ปรึกษา	:		พระราชปริยัติกวี	ป.ธ.๙,ศ.ดร.			พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส,รศ.ดร.			พระศรีศาสนบัณฑิต	ป.ธ.๙
ด�าเนินการ	:		ส�านักงานประกันคุณภาพการศึกษา			ส�านักงานอธิการบดี			มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะผู้จัดท�า	:		พระมหาสุระศักดิ์		ธีรว�โส			 พระมหาถาวร	ถาวรเมธ	ีป.ธ.๙				นางสาวฐาณชิญาณ	์มคัวลัย	์							
	 	 	นายไวพจน์	ปรารถนา

คณะกรรมการประกนัคุณภาพส่วนงานสนบัสนุน มจร มรณภาพ

	 พระมหาเจริญทรัพย์	 ธนวุฑฺฒเมธี	 (ชีแพง)	 ป.ธ.๔,	MBA.	 วัดใหม่ยายแป้น	
ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร	สถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่	๓๐	ธันวาคม	พ.ศ.๒๕๖๐	ในฐานะ
ที่พระมหาเจริญทรัพย์	 ธนวุฑฺฒเมธี	 ได้เป็นกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับ
ส่วนงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย	
	 ส�านักงานประกันคุณภาพ		ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ
ท่านพระมหาเจริญทรัพย์	 ธนวุฑฺฒเมธี	 ในครั้งนี้	 ขออานุภาพบุญกุศลที่ท่านได้บ�าเพ็ญ
มาและบุญกุศลที่ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้บ�าเพ็ญให้นั้นจง
ถึงแด่ดวงวิญญาณของท่านพระมหาเจริญทรัพย์	 ให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติใน
สัมปรายภพด้วยเทอญ

	 คณะสังคมศาสตร์	 ได้จัดโครงการทบทวนผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพ	 เพื่อการยกระดับหลักสูตรของ 
คณะสังคมศาสตร์สู่	 TQR	 (Thai	 Qualifications	 Register)	 ณ	 ห้องประชุม	 B๑๐๗-๑๐๙	 คณะสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ระหว่างวันที่	 ๘-๑๐	 เดือนธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	 โครงการทบทวนผลการ
ด�าเนินงานประกันในครั้ง	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร	เพื่อให้หลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์นั้นสามารถผลิตบัณฑิตได้ตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้	 (Learning	Outcome)	ที่สาขาวิชาก�าหนด	เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ	โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี	ป.ธ.๙,	ศาสตราจารย์	ดร.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
น�าบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานในพิธี	 มีพระครูปริยัติกิตติธ�ารง,	 รศ.ดร.	 คณบดีคณะสังคมศาสตร์	 กล่าวถวาย
รายงาน

ยกระดบัหลกัสูตรของคณะสงัคมศาสตรสู่์ TQR


