
จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

สำ�นักง�นประกันคุณภ�พ สำ�นักง�นอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๖,๘๐๑๑   e-mail mcuqa58@gmail.com   เว็บไซต์ http://qa.mcu.ac.th



แลกเปลีย่นเรียนรูก้ระบวนการปรบัปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน 

	 ส�ำนักงำนประกันคุณภำพ	 มจร	 ได้จัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพระหว่ำงส่วนงำน	

เพื่อให้หน่วยงำนน�ำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพมำใช้ในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพกำรด�ำเนิน

งำนอย่ำงต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ส่วนงำนสำมำรถพัฒนำงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ตำมพันธกิจของส่วนงำน

และของมหำวิทยำลัย	 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ส่วนงำนเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรปรับปรุงคุณภำพกำรด�ำเนินงำน

อย่ำงต่อเนื่อง	 และใช้กลไกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพ	 เพื่อก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 และ

เป็นกำรยกย่องส่วนงำนที่มีกระบวนกำรในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ	จนเป็นแบบอย่ำงแก่ส่วนงำนอื่น	ทำงส�ำนักงำน

ประกันคุณภำพ	 จึงเล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพระหว่ำงส่วน

งำนนี้	เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพสู่ผลสัมฤทธิ์อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป	โดยมีวัตถุประสงค์	คือ

	 ๑.	เพื่อกระตุ้นให้ส่วนงำนเห็นควำมส�ำคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง

	 ๒.	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพและเกิดแนวปฏิบัติที่ดี											

	 ๓.	เพื่อส่งเสริมเครือข่ำยในกำรติดตำมตรวจเยี่ยมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงส่วนงำน

	 กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรนี้คือ	 ผู้บริหำร	 คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ของส่วนงำนจัดกำรศึกษำในภำคเหนือ	 ภำค

ตะวัน	ออกเฉียงเหนือ	ภำคกลำงและภำคใต้	จ�ำนวน	๒๐๐	รูป/คน	ได้แก่

 ส่วนงานจัดการศึกษาในภาคเหนือ	ประกอบด้วย	(๑)	วิทยำเขตเชียงใหม่	(๒)	วิทยำเขตแพร่	(๓)	วิทยำเขตพะเยำ	

(๔)	วิทยำเขตนครสวรรค์	(๕)	วิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช	(๖)	วิทยำลัยสงฆ์ล�ำพูน	(๗)	วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำนฯ	(๘)	วิทยำลัย

สงฆ์นครล�ำปำง	(๙)	วิทยำลัยสงฆ์เชียงรำย	(๑๐)	วิทยำลัยสงฆ์พ่อขุนผำเมือง	เพชรบูรณ์

 ส่วนงานจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประกอบด้วย	 (๑)	 วิทยำเขตหนองคำย	 (๒)	 วิทยำเขต

ขอนแก่น	(๓)	วิทยำเขตนครรำชสีมำ	(๔)	วิทยำเขตอุบลรำชธำนี	(๕)	วิทยำเขตสุรินทร์	(๖)	วิทยำลัยสงฆ์เลย	(๗)	วิทยำลัย

สงฆ์นครพนม	(๘)	วิทยำลัยสงฆ์บุรีรัมย์	(๙)	วิทยำลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	(๑๐)	วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ	(๑๑)	วิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

 ส่วนงานจัดการศึกษาในภาคกลางและภาคใต	้ ประกอบด้วย	 (๑)	บัณฑิตวิทยำลัย	 	 (๒)	คณะพุทธศำสตร์	 	 (๓)	

คณะครุศำสตร์	 	 (๔)	 คณะมนุษยศำสตร์	 	 (๕)	 คณะสังคมศำสตร์	 	 (๖)	 วิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ	 	 (๗)	 วิทยำเขต

นครศรีธรรมรำช	 	 (๘)	วิทยำเขตบำฬีศึกษำพุทธโฆส	นครปฐม		 (๙)	วิทยำลัยสงฆ์ปัตตำนี	 	 (๑๐)	วิทยำลัยสงฆ์พุทธโสธร		

(๑๑)	วิทยำลัยสงฆ์รำชบุรี	(๑๒)	วิทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรีทวำรวดี



  เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ

  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ประยุกต์พระพุทธศำสนำเพื่อพัฒนำจิตใจและสังคม

 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

	 มุ่งพัฒนำมหำวิทยำลัยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธ

ศำสนำระดับนำนำชำติโดยจัดกำรศึกษำและพัฒนำองค์ควำม

รู้บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ให้น�ำไปสู่กำรพัฒนำจิตใจและ	

สังคมอย่ำงยั่งยืน

 วัตถุประสงค์

  						๑.	เพื่อเผยแผ่และประชำสัมพันธ์งำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย

								๒.	เพื่อเป็นสื่อกลำงแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นด้ำน

ประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย

								๓.	เพื่อให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้มีส่วนร่วมใน

กำรจัดท�ำประกันคุณภำพกำรศึกษำ	ซึ่งถือเป็นงำนหลักที่จะ

ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

   รตนตฺตยำนุภำเวน	 ด้วยอำนุภำพแห่งพระรัตนตรัย 

รตนตฺตยเตชสำ	 ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย	 ขออวยพร

ให้คณะกรรมกำรทุกรูป	 ทุกท่ำน	 จงมีพลำนำมัยสมบูรณ ์

แข็งแรง	 ช่วยกันพัฒนำงำนประกันคุณภำพให้ดียิ่ง	 ๆ	 ขึ้น

ไป	 เพื่อพัฒนำ	 ยกระดับ	 มหำวิทยำลัยของเรำให้ก้ำวขึ้น

เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน�ำด้ำนพระพุทธศำสนำระดับโลก	

และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมเจริญงอกงำมยั่งยืนของ

พระพุทธศำสนำตลอดจิรัฏฐิติกำลสืบไป

 กำรประกันคุณภำพ	 เป็นกำรพัฒนำหรือบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน	 เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ

และเป็นหลักประกันให้แก่สังคมเชื่อมั่นว่ำ	มหำวิทยำลัยสำมำรถที่จะพัฒนำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพดี

ที่สุด	 ได้รับกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน	 คุณภำพสูง	 ด้วยเหตุนี้	 ทำงส�ำนักงำนประกันคุณภำพได้จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่ำงส่วนงำน	 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ส่วนงำนเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรปรับปรุงคุณภำพกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อ

เนื่อง	และใช้กลไกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพ	เพื่อก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ

	 ช่วงนี้จัดเป็นฤดูแห่งกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ�ำปีของมหำวิทยำลัยทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค	 เพรำะกำร

ประเมินคุณภำพภำยในถือว่ำเป็นเครื่องมือในกำรก�ำกับ	ติดตำม	ตรวจสอบ	และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน	จ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง

ที่จะต้องท�ำทุกปีและต่อเนื่อง	 ข้อมูลทั้งหมดที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินคุณภำพแล้ว	 ข้อมูลจะไหลรวมเข้ำเป็นระดับสถำบัน

เพื่อรองรับกำรตรวจประเมินระดับสถำบันภำยในเดือนธันวำคมที่จะถึงนี้	 ถือว่ำเป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่ทุกส่วน

งำนจัดกำรศึกษำทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค	 จะต้องให้ตระหนักและให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง	 ทุกคนภำยในมหำวิทยำลัย

จะต้องมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำรและให้ถือว่ำเป็นควำมส�ำเร็จร่วมกัน

	 ขอเป็นก�ำลังใจและส่งควำมปรำรถนำดีมำยังผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพในทุกส่วนงำน	 ที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย

ควำมทุ่มเทและเสียสละ	เพื่อส่วนรวมผ่ำนมำกับจุลสำรฉบับนี้ี

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระราชปริยติักวี ป.ธ.๙,ศาสตราจารย ์ดร.



อบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรการประเมินตนเองดว้ยเกณฑ ์EdPEx

    วิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ	 มจร	 (International	

Buddhist	 Studies	 College	 :	 IBSC)	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร

หลักสูตรกำรประเมินตนเองด้วยเกณฑ์	 EdPEx	 (Education	

Criteria	 for	 Performance	 Excellence)	 ขึ้นในวันที่	 18-19 

กุมภำพันธ์	 2561	 ณ	 วิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ	 โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ	 ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนประเมินและประกันคุณภำพ	 	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

เป็นวิทยำกรถวำยควำมรู้ตลอดทั้ง	๒	วัน		โดยมีพระมหาหรรษา 

ธมฺมหาโส,รศ.ดร.	 	 ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ	

เป็นประธำน	 ซึ่งวิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติเป็นหน่วยงำน

แรกของ	 มจร	 ที่น�ำร่องในกำรน�ำ	 EdPEx	 มำใช้ในกำรตรวจ

ประเมิน	 ซึ่งเกณฑ์	 EdPEx	 นั้นให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียน	 ตระหนักถึงควำมแตกต่ำงในด้ำนพันธกิจ	 บทบำท	 และ

หลักสูตรของสถำบันต่ำง	 ๆ	 ที่มีบริบทที่เอกลักษณ์ซึ่งแตกต่ำง

เฉพำะกันออกไป	 โดยค�ำนึงถึงควำมมีเสรีภำพทำงวิชำกำรควำม

เป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำร	ทั้งนี้เพื่อเอื้อต่อกำรบริหำรองค์กร

ได้อย่ำงก้ำวกระโดด	 ต่อเนื่อง	 และยั่งยืน	 เพื่อบริหำรส่วนงำนสู่

กำรด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศต่อไป

	 	 	 	 วันพุธที่	 ๑๑	 เมษำยน	 ๒๕๖๑	 ผู้บริหำรและบุคลำกรของกองวิชำกำร	 ส�ำนักงำนประกันคุณภำพ	 วิทยำลัยพุทธ

ศำสตร์นำนำชำติ	 (IBSC)	 และส�ำนักพิมพ์	 มจร	 น�ำโดยพระเดชพระคุณพระศรีศาสนบัณฑิต ป.ธ.๙, ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมใจกันสรงน�้ำถวำยสักกำระขอพรพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ป.ธ.๙, ศาสตราจารย์, 

ดร.,รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เนื่องในเทศกำลสงกรำนต์	ณ	บริเวณหน้ำกองวิชำกำร	ชั้น	๓	อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี	

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 เมื่อสรงน�้ำสักกำระขอพรเสร็จแล้ว	 พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี, 

ป.ธ.๙, ศาสตราจารย์, ดร.,รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้โอวำทและให้พร	เพื่อควำมเป็นศิริมงคล	เป็นขวัญและก�ำลัง

ใจในกำรท�ำงำนแก่ผู้บริหำรและบุคลำกรที่มำสรงน�้ำสักกำระขอพรในครั้งนี้

สรงน�้าสกัการะขอพรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเนือ่งในเทศกาลสงกรานต์



โครงการจดัท�าแผนพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐาน สกอ.

  วิทยาเขตหนองคาย ประชุมจัดท�าโครงการจัดท�าแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานของ สกอ. และ

มีบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "หลักการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ระดับ

หลักสูตร" โดยมพีระศรีศาสนบัณฑิต รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ไฉไลฤดี  

ยุวนะศิริ  ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ๓๑๑ อาคารเรียนอเนกประสงค์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมพีระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เป็นประธานเปิด ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจถึงหลักการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ถูกต้อง ซึ่งการเขียน

รายงานการประเมินตนเองนั้น เป็นการน�าเสนอผลการด�าเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบ

ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ

น�าเสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด  เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งรายงานประเมินตนเองจะ

เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป

ประชมุเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

	 วันศุกร์ที่	๑๘	พฤษภำคม	๒๕๖๑	ส�ำนักงำนประกันคุณภำพร่วมกับคณะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน	ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ	วิทยำเขต	และวิทยำลัย	ณ	ห้องประชุมพุทธเมตตำ	

ชั้น	4	อำคำรเรียนรวม	โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ป.ธ.๙,ศาสตราจารย์ ดร., รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร	เป็น

ประธำนในที่ประชุม	พระศรีศาสนบัณฑิต ป.ธ.9,	ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ	ด�ำเนินกำรในกำรประชุม	เป็นกำร

ซักซ้อม	 ท�ำควำมเข้ำใจ	 ปรึกษำหำรือแนวทำง	 ข้อปฏิบัติต่ำง	 ๆ	 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำร

ศึกษำในที่จะเริ่มต้นขึ้นในปีกำรศึกษำ	๒๕๖๐	ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยของ

มหำวิทยำลัยต่อไป



วิทยาลยัสงฆพ่์อขุนผาเมืองประชมุเพือ่จดัท�าแผนปฏิบติัการประจ�าปี
	 วิทยำลัยสงฆ์พ่อขุนผำเมือง	 เพชรบูรณ์	 ร่วมกับส�ำนักงำนประกันคุณภำพ	 	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรจัด

ท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 (ปรับปรุง)	 ขึ้นระหว่ำงวันที่	 2-๔	 เมษำยน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องประชุมพ่อขุนผำเมือง	 วัด

ไพรสณฑ์ศักดำรำม	 อ.หล่มสัก	 จ.เพชรบูรณ์	 มีพระเดชพระคุณพระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ปญฺญาธโร) ผู้อ�ำนวย

กำรวิทยำลัยสงฆ์พ่อขุนผำเมือง	 เป็นประธำนที่ประชุม	 และมีบุคลำกรส�ำนักงำนประกันคุณภำพประกอบด้วย	 พระศรี

ศาสนบัณฑิต (สุทัศน์	ติสฺสรวำที)	ป.ธ.๙ รักษำกำรผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ	พระมหาสุระศักดิ์ ธีร

วํโส	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนประกันคุณภำพ	 อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิร	ิ ผู้เชีี่ยวชำญด้ำนประกันคุณภำพ	 และนางสาว 

ฐาณิชญาณ์ มัควัลย	์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนประกันคุณภำพ	 เป็นวิทยำกรเข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้

บริหำรและบุคลำกรของวิทยำลัยสงฆ์พ่อขุนผำเมือง	 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีและ

สำมำรถจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรได้อย่ำงเรียบร้อย	ถูกต้อง	และสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น	

ประชมุแลกเปลีย่นเรียนรูเ้ครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

	 ส�ำนักงำนประกันคุณภำพ	 โดยพระศรีศาสนบัณฑิต ป.ธ.๙	 รักษำกำรผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ	 และ

อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิร	ิ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนประกันคุณภำพ	 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วม

มือ	 มจร	 โซนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ทั้งวิทยำเขตและวิทยำลัยสงฆ์ทั้ง	 ๑๑	 แห่ง	 ประกอบด้วยวิทยำเขตหนองคำย	

วิทยำเขตขอนแก่น	 	 วิทยำเขตนครรำชสีมำ	 วิทยำเขตอุบลรำชธำนี	 วิทยำเขตสุรินทร์	 วิทยำลัยสงฆ์นครพนม	 วิทยำลัย

สงฆ์ศรีสะเกษ	วิทยำลัยสงฆ์เลย	วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ	วิทยำลัยสงฆ์บุรีรัมย์		และวิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด	มีผู้ประชุมประกอบ

ด้วย	ผู้บริหำร	คณำจำรย์	และเจ้ำหน้ำที่ของวิทยำเขตและวิทยำลัยสงฆ์ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยมีวัตถุประสงค์คือ	

เพื่อร่วมประชุมปรึกษำหำรือแนวปฏิบัติร่วมกัน	 เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรระดับวิทยำเขต	 วิทยำลัย	 ประจ�ำปีกำรศึกษำ	 ๒๕๖๐	 ที่จะมำถึงนี้	 ณ	 ห้องประชุมของ

วิทยำเขตสุรินทร์	 เมื่อวันที่	๒	มิถุนำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยได้รับควำมเมตตำจำกพระเดชพระคุณพระธรรมโมลี (ทองอยู ่

ญาณวิสุทฺโธ) ป.ธ.๙,	ดร.	รองอธิกำรบดีวิทยำเขตสุรินทร์	เป็นประธำนในที่ประชุม



ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

	 ส่วนงำนจัดกำรศึกษำทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค	 ทั้ง	 33	 ส่วนงำน	 เริ่มรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำร

ศึกษำภำยในระดับหลักสูตร	 ประจ�ำปีกำรศึกษำ	 ๒๕๖๐	 ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดด�ำเนินกำรเรียนกำรสอนทั้งในระดับปริญญำ

ตรี	 ประกำศนียบัตรบัณฑิต	 ปริญญำโท	 และปริญญำเอก	 ตั้งแต่วันที่	 1-30	 มิถุนำยน	 พ.ศ.	 2561	 มีหลักสูตรรับกำร

ตรวจจ�ำนวน	226	หลักสูตร	ได้เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรประเมิน	ไม่ว่ำจะเป็นสถำนที่	กำรกรอกข้อมูลและแนบหลัก

ฐำนลงระบบ	MCU	e-SAR	ของมหำวิทยำลัยและ	CHE	QA	Online	ของ	สกอ.	ก่อนกำรตรวจประเมิน	เป็นต้น	เพื่อให้

หลักสูตรที่สอนนั้นได้มำตรฐำนและผ่ำนกำรรับรองจำก	 สกอ.	 ส่งผลให้ส่วนงำนจัดกำรศึกษำมีกำรพัฒนำ	 ประสิทธิภำพ	

และมีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน	เพื่อบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ตำมพันธกิจของส่วนงำนและของมหำวิทยำลัย

1.	รศ.ดร.วิไล	ตั้งจิตสมคิด				ประธำน

2.	พระมหำสุรศักดิ์	ปจฺจนฺตเสโน,	ดร.

3.	พระชยำนันทมุนี,	ผศ.ดร.

4.	ผศ.ดร.สุพรต	บุญอ่อน

5.	ผศ.ดร.ธนู	ศรีทอง			กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.สุมิตรำ	ด่ำนพำณิชย์				ประธำน	

2.	พระมหำค�ำพันธ์	ปภำกโร,	ดร.

3.	พระมหำเผื่อน	กิตฺติโสภโณ,	ผศ.ดร.

4.	นำงไฉไลฤดี	ยุวนะศิริ	

5.	น.ส.สกุณำ	คงจันทร์				กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.ศศิธร	วชิรปัญญำพงศ์			ประธำน

2.	พระมหำหรรษำ	ธมฺมหำโส,	รศ.ดร.

3.	พระใบฎีกำสุพจน์	ตปสีโล

4.	ดร.ศตพล	ใจสบำย

5.	ดร.ฐำนิดำ	มั่นคง			กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.สำระ	มุขดี				ประธำน

2.	พระศรีศำสนบัณฑิต

3.	พระครูโสภณปริยัติสุธี,	รศ.ดร.

4.	นำงไฉไลฤดี	ยุวนะศิริ

5.	นำยกิตติศักดิ์	ณ	สงขลำ		กก.และเลขำ	ฯ

1.	รศ.ดร.ดวงตำ	สรำญรมย์						ประธำน

2.	พระมหำขวัญชัย	กิตฺติปำโล,	ผศ.

3.	พระครูวิริยธรรมำนุศำสก์,ดร.

4.	ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณำ	รักษำโฉม	

5.	น.ส.สุดธิดำ	พ่วงเฟื่อง				กก.และเลขำ	ฯ

1.	พระธรรมกิตติเมธี,ดร.							ประธำน

2.	รศ.ดร.วิไล	ตั้งจิตสมคิด

3.	ดร.สวัสดิ์	อโณทัย			กก.และเลขำ	ฯ

1.	รศ.ดร.ภำสกร	ดอกจันทร์				ประธำน

2.	พระมหำเผื่อน	กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.

3.	ผศ.ดร.ณัทธีร์	ศรีดี

๔.	รศ.ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง

๕.	ผศ.ดร.ธนู	ศรีทอง			กก.และเลขำ	ฯ

1.	รศ.ดร.ข	สรำญรมย์						ประธำน

2.	พระมหำขวัญชัย	กิตฺติปำโล,	ผศ.	

3.	พระครูวิริยธรรมำนุศำสก์,ดร.

4.	ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณำ	รักษำโฉม	

5.	น.ส.สุดธิดำ	พ่วงเฟื่อง				กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.อัจฉรำพร	ศรีภูษณำรรณ	ประธำน

2.	พระมหำดนัยพัชร์	คมฺภีรปญฺโญ,ดร.

3.	พระศรีศำสนบัณฑิต

4.	ผศ.สุพิมล	ศรศักดำ

5.	นำยกิตติศักดิ์	ณ	สงขลำ		กก.และเลขำ	ฯ

ก�าหนดการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

บัณฑิตวิทยาลัย   16-17 ส.ค. 61 คณะมนุษยศาสตร์   16-17 ส.ค. ๖๑

คณะพุทธศาสตร์   ๒๓-๒๔ ส.ค.๖๑

IBSC   ๒๓-๒๔ ส.ค.๖๑

วข. หนองคาย   2-๓ ก.ค.๖๑

วข. นครศรีธรรมราช  ๒๓-๒๔ ส.ค.๖๑

วข.เชียงใหม่   ๒-๓ ก.ค.๖๑คณะครุศาสตร์    ๒3-24 ส.ค. ๖๑

คณะสังคมศาสตร์    ๒3-24 ส.ค. ๖๑



1.	รศ.ดร.สุบรรณ	เอี่ยมวิจำรณ์			ประธำน

2.	พระมหำบุญเลิศ	อินฺทปญฺโญ,รศ.

3.	พระมหำสมพงษ์	คุณำกโร,ดร.

4.	ดร.ศตพล	ใจสบำย

5.	ผศ.จักรแก้ว	นำมเมือง			กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.ชีวินทร์	ลิ้มศิริ			ประธำน

2.	ผศ.ดร.ประพันธ์	ศุภษร

3.	พระมหำขวัญชัย	กิตฺติปำโล,ผศ.	

4.	พระมหำสมพงษ์	คุณำกโร,ดร.

5.	น.ส.สุดธิดำ	พ่วงเฟื่อง				กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.เสทื้อน	เทพรงทอง			ประธำน

2.	พระครูวิริยธรรมำนุศำสก์,ดร.

3.	รศ.ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง

4.	ผศ.ดร.สุพรต	บุญอ่อน

5.	น.ส.สกุณำ	คงจันทร์				กก.และเลขำ	ฯ

1.	รศ.ดร.ปำริชำติ	บัวเจริญ				ประธำน

2.	พระศรีศำสนบัณฑิต

3.	พระมหำสุรศักดิ์	ปจฺจนฺตเสโน,ดร.

4.	ผศ.ค�ำพันธ์	วงศ์เสน่ห์

5.	นำงไฉไลฤดี	ยุวนะศิริ				กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.อภิชำกร	ดวงแขเพ็ญศิริกุล	ประธำน

2.	พระมหำเผื่อน	กิตฺติโสภโณ,	ผศ.ดร.	

3.	พระใบฎีกำสุพจน์	ตปสีโล

4.	ผศ.สุพิมล	ศรศักดำ	

5.	น.ส.สุดธิดำ	พ่วงเฟื่อง			กก.และเลขำ	ฯ

1.	รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์	ใจสนิท				ประธำน

2.	พระมหำสมบูรณ์	วุฑฺฒิกโร,	ดร.

3.	พระมหำสุเทพ	สุปณฺฑิโต

4.	ผศ.ดร.ประพันธ์	ศุภษร

5.	ผศ.เกรียงศักดิ์	ฟองค�ำ			กก.และเลขำ	ฯ

1.	รศ.ดร.สุวิทย์	ภำณุจำรี				ประธำน

2.	พระชยำนันทมุนี,	ผศ.ดร.

3.	พระครูศรีปัญญำวิกรม,ผศ.	ดร.

4.	ผศ.ดร.ประพันธ์	ศุภษร

5.	ผศ.ดร.ธัชชนันท์	อิศรเดช		กก.และเลขำฯ

1.	ผศ.ดร.สุภำณี	เส็งศรี						ประธำน

2.	พระมหำหรรษำ	ธมฺมหำโส,	รศ.ดร.

3.	ผศ.ค�ำพันธ์	วงศ์เสน่ห์

4.	ผศ.ดร.ณัทธีร์	ศรีดี

4.	น.ส.สกุณำ	คงจันทร์					กก.และเลขำ	ฯ

1.	รศ.ดร.เชวศักดิ์	รักเป็นไทย				ประธำน

2.	ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณำ	รักษำโฉม

3	ดร.ฐำนิดำ	มั่นคง			กก.และเลขำ	ฯ

1.	รศ.ดร.จุลดิษฐ์	อุปฮำต				ประธำน

2.	พระมหำขวัญชัย	กิตฺติปำโล,	ผศ.

3.	นำยประเด่น	แบนปิง				กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.สมบูรณ์	ชำวชำยโขง				ประธำน

2.	พระใบฎีกำสุพจน์	ตปสีโล

3.	ผศ.บรรจง	โสดำดี					กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.พิทักษ์	อยู่มี						ประธำน

2.	พระมหำดนัยพัชร์	คมฺภีรปญฺโญ,ดร.

3.	นำยสมคิด	นันต๊ะ					กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.เสทื้อน	เทพรงทอง					ประธำน

2.	พระมหำสมพงษ์	คุณำกโร,ดร.

3.	นำยประเด่น	แบนปิง				กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.เรวดี	กระโหมวงศ์					ประธำน

2.	พระศรีศำสนบัณฑิต

3.	นำงไฉไลฤดี	ยุวนะศิริ			กก.และเลขำ	ฯ

1.	รศ.ดร.เชวศักดิ์	รักเป็นไทย			ประธำน

2.	พระครูศรีปัญญำวิกรม,	ผศ.ดร.

3.	ผศ.ดร.เติมศักดิ์	ทองอินทร์	กก.และเลขำฯ

1.	ผศ.ดร.จำรุวรรณ	สิงห์ม่วง			ประธำน

2.	พระมหำภำณุวัฒน์	ปฏิภำณเมธี,ผศ.

3.	ผศ.เกรียงศักดิ์	ฟองค�ำ	กกและเลขำ	ฯ

1.	รศ.	กัลณกำ	สำธิตธำดำ			ประธำน

2.	พระมหำภำณุวัฒน์	ปฏิภำณเมธี,ผศ.

3.	ผศ.ดร.เติมศักดิ์	ทองอินทร์		กก.และเลขำฯ

1.	ศ.ดร.ดนัย	บุณยเกียรติ			ประธำน

2.	พระครูศรีปัญญำวิกรม,ผศ.ดร.

3.	นำยสมคิด	นันต๊ะ			กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.เสทื้อน	เทพรงทอง			ประธำน

2.	พระมหำสุเทพ	สุปณฺฑิโต

3.	นำยประเด่น	แบนปิง			กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.โยธิน	ศรีโสภำ			ประธำน

2.	ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณำ	รักษำโฉม

3.	ผศ.บรรจง	โสดำดี			กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.จ�ำเริญรัตน์	จิตต์จิรจรรย์	ประธำน

2.	พระครูวิริยธรรมำนุศำสก์,ดร.

3.	นำยกิตติศักดิ์	ณ	สงขลำ			กก.และเลขำ	ฯ

ก�าหนดการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วข. ขอนแก่น   ๒-๓ ก.ค. ๒๕๖๑

วข. พะเยา   16-17 ก.ค. ๒๕๖๑

วข.นครราชสีมา   ๒-๓ ก.ค. ๒๕๖๑

วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส  ๒-๓ ก.ค. ๖๑

วข.นครสวรรค์  ๒๓-24 ก.ค. 25๖๑

วส.ลําพูน  9-10 ก.ค. 25๖๑

วส.เลย  16-17 ก.ค. 25๖๑

วส. นครพนม  2-3 ก.ค. 25๖๑

วส.พุทธชินราช  9-10 ก.ค. 25๖๑

วข.อุบลราชธานี   9-๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑

วข.แพร่   9-๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑

วข.สุรินทร์   16-๑7 ก.ค. ๒๕๖๑

วส.บุรีรัมย์  23-24 ก.ค. 25๖๑

วส.ปัตตานี  23-24 ก.ค. 25๖๑

วส.นครน่าน ฯ  23-24 ก.ค. 25๖๑

วส.พุทธโสธร  23-24 ก.ค. 25๖๑

วส.เชียงราย  ๙-๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑

วส.นครลําปาง 16-๑7 ก.ค. ๒๕๖๑

วส.ศรีสะเกษ  2-3 ก.ค. ๒๕๖๑

วส.พุทธปัญญาฯ  23-24 ก.ค. ๒๕๖๑

วส.ชัยภูมิ  16-๑7 ก.ค. ๒๕๖๑



ที่ปรึกษ� :  พระร�ชปริยัติกวี ป.ธ.๙,ศ.ดร.   พระมห�หรรษ� ธมฺมห�โส,รศ.ดร.   พระศรีศ�สนบัณฑิต ป.ธ.๙
ดำ�เนินก�ร :  สำ�นักง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�   สำ�นักง�นอธิก�รบดี   มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
คณะผู้จัดทำ� :  พระมห�สุระศกัดิ์  ธีรวำโส   พระมห�ถ�วร ถ�วรเมธ ีป.ธ.๙    น�งส�วฐ�ณชิญ�ณ ์มคัวัลย ์       
   น�ยไวพจน์ ปร�รถน�

1.รศ.ดร.เทียมจันทร์	พำนิชย์ผลินไชย	ประธำน

2.	พระชยำนันทมุนี,ผศ.ดร.

3.	ผศ.จักรแก้ว	นำมเมือง			กก.และเลขำ	ฯ

	 เริ่มเข้ำสู่ฤดูแห่งกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย	

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 ประจ�ำปีกำรศึกษำ	 2560	 ทั้งระดับหลักสูตร	 คณะ	

วิทยำเขต	วิทยำลัย	แต่ละส่วนงำนต่ำงเตรียมตัวส�ำหรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำร

ศึกษำภำยในครั้งนี้	 ซึ่งเป็นไปตำมกระบวนกำรในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ

มหำวิทยำลัย	 แม้ว่ำมหำวิทยำลัยจะผ่ำนกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอก

มำตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้ก็จริง	แต่กำรก�ำกับ	ติดตำม	ตรวจสอบ	และประเมินผล

กำรด�ำเนินงำนในเรื่องคุณภำพภำยในประจ�ำปีของแต่ละส่วนงำน	 ซึ่งจ�ำเป็นต้องท�ำ

ทุกปีและต่อเนื่อง	 ถือว่ำเป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่ทุกส่วนงำนทั้งส่วนสนับสนุน

และส่วนจัดกำรศึกษำ	 จะต้องให้ตระหนักและให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง	 และจัด

เป็นเครื่องมือส�ำหรับวัดหรือประเมินผลควำมส�ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรภำยใน

แต่ละส่วนงำน	 โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบและให้ถือว่ำเป็นควำมส�ำเร็จร่วม

กัน	 	 ซึ่งวิทยำลัยสงฆ์ล�ำพูนเป็นสถำนที่แรกที่รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับหลักสูตร	 จ�ำนวน	 4	 หลักสูตรด้วยกันคือ	 หลักสูตรพุทธศำสตรมหำ

บัณฑิต	สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ	หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำสังคมศึกษำ	

หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต	 สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ	 และหลักสูตรพุทธศำสตร

บัณฑิต	สำขำวิชำภำษำอังกฤษ	ซึ่งมีคณะกรรมกำร	4	ท่ำน	ประกอบด้วย	1. พระมหา 

ภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี,ผศ.  2. ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง  3. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา 

รักษาโฉม  4. ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา  5. ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคํา  และ 6. นาย

สมคิด นันต๊ะ โดยมีขึ้นเมื่อวันที่	1-2	มิถุนำยน	พ.ศ.2561	

1.	รศ.ดร.สุบรรณ	เอี่ยมวิจำรณ์			ประธำน

2.	พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร.

3.	ผศ.ดร.ธนู	ศรีทอง			กก.และเลขำ	ฯ

1.	ผศ.ดร.สมคิด	ดวงจักร์			ประธำน

2.	พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร.	

3.	ผศ.เกรียงศักดิ์	ฟองค�ำ			กก.และเลขำ	ฯ

ก�าหนดการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เริม่การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วส.พ่อขุนผาเมือง  23-24 ก.ค. ๒๕๖๑ วส.ร้อยเอ็ด  23-24 ก.ค. ๒๕๖๑ วส.ราชบุรีิ  16-๑7 ก.ค. ๒๕๖๑


