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ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ ฉบับเดือนกรกฎาคม-กันยายน  ๒๕๖๑



 การประกันคุณภาพภายใน จัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่แต่ละส่วนงานของมหาวิทยาลัย

ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก�าหนด และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาจะต้อง

จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่วนงานของตนเสนอต่อส่วงานที่เกี่ยวข้องตามล�าดับ เพื่อก�ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการภายในแต่ละส่วนงาน เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าการบริหาร

งานและการจัดการภายในของแต่ละส่วนงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดหรือไม่ด้วยเหตุที่เป็น

ภารกิจหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการนี้เอง จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ของผู้บริหารสูงสุดในแต่ละ

ส่วนงาน จะต้องตระหนักรู้ ใส่ใจ และให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง การบริหารจัดการภายในที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สอด

ประสานกับระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย จะท�าให้งานประกันโลดแล่นไปตามระบบ

 มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพทั้งภายในระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2560 ระหว่าง

วันที่ 2 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา มีคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายใน จ�านวน 32 ส่วนงาน แยกเป็น คณะ 5 แห่ง วิทยาเขต 11 แห่งและวิทยาลัย 16 แห่ง ซึ่งผลการตรวจประเมิน

ในแต่ละส่วนงานนั้นก็มีผลอยู่ในระดับดี และมีผลระดับดีมากคือวิทยาเขตขอนแก่น แม้กระทั่งผลการตรวจประเมินระดับ

หลักสูตร ก็ผ่านทุกหลักสูตรที่เปิดการสอน ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยความเอาใจใส่ของผู้บริหารในทุก ๆ ส่วนงานจัดการศึกษานั่นเอง

          ขอเป็นก�าลังใจ และส่งความปรารถนาดีมายังผู้รับ

ผิดชอบงานประกันคุณภาพในทุกส่วนงาน ที่ปฏิบัติงาน

ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละเพื่อส่วนรวมผ่าน

มากับจุลสารฉบับนี้ และถ้าส่วนงานใด ๆ ทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคมีข้อมูลด้านประกันคุณภาพที่ต้องการจะ

ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ ขอให้ได้น�ามาลงและแสดง

ความคิดเห็นได้ โดยถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์งาน

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งด้วย

 ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและท�างานอย่างมี

ความสุขตลอดไป

  เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

  ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

 มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธ

ศาสนาระดับนานาชาติโดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความ

รู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้น�าไปสู่การพัฒนาจิตใจและ 

สังคมอย่างยั่งยืน

 วัตถุประสงค์

        ๑. เพื่อเผยแผ่และประชาสัมพันธ์งานประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

        ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

        ๓. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมใน

การจัดท�าประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นงานหลักที่จะ

ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระสุววรณเมธาภรณ,์ผศ.



 ส่วนงานจัดการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง 33 ส่วนงาน ท�าการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2561 ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดด�าเนินการเรียนการสอน

ทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก มีหลักสูตรที่เปิดด�าเนินการเรียนการสอน รวม 55 

สาขาวิชา คือ 

 1) ระดับปริญญาตร ี เปิดสอน 23 สาขาวิชา คือ (1) พระพุทธศาสนา (2) ศาสนา  (3) ปรัชญา (4) บาลีและสันสกฤต 

(5) บาลีพุทธศาสตร์ (6) ภาษาบาลี  (7) พุทธศิลปกรรม (8) สังคมศึกษา (9) การสอนภาษาไทย (10) การสอนภาษาอังกฤษ  

(11) การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว (12) ภาษาไทย (13) ภาษาอังกฤษ (14) จิตวิทยา (15) พุทธจิตวิทยา 

(16) การจัดการเชิงพุทธ (17) รัฐศาสตร์ (18) รัฐประศาสนศาสตร์ (19) สังคมวิทยา (20) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (21) 

เศรษฐศาสตร์ (22) นิติศาสตร์ และ (23) มหายานศึกษา

 2) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

 3) ระดับปริญญาโท เปิดสอน 19 สาขาวิชา คือ (1) พระพุทธศาสนา  (2) ปรัชญา (3) ธรรมนิเทศ    (4) วิปัสสนา

ภาวนา (5) รัฐประศาสนศาสตร์ (6) การบริหารการศึกษา (7) ชีวิตและความตาย (8) ภาษาศาสตร์ (9) การจัดการเชิงพุทธ 

(10) ศาสนาเปรียบเทียบ (11) การพัฒนาสังคม (12) สันติศึกษา(13) พระไตรปิฎกศึกษา (14) Buddhist Studies (15) พุทธ

จิตวิทยา (16) ภาษาอังกฤษ (International Program) (17) การสอนสังคมศึกษา (18) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

(19) รัฐประศาสนศาสตร์ (นานาชาติ)

 4) ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 12 สาขาวิชา คือ (1) พระพุทธศาสนา  (2) ปรัชญา (3) รัฐประศาสนศาสตร์  

(4) การจัดการเชิงพุทธ (5) พุทธบริหารการศึกษา (6) พุทธจิตวิทยา (7) Buddhist Studies (8) การพัฒนาสังคม  

(9) ภาษาศาสตร์ (10) รัฐประศาสนศาสตร์ (International Program)  (11) สันติศึกษา(นานาชาติ)  และ (12) สันติศึกษา

 เมื่อท�าการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของแต่ละหน่วยงานเสร็จสิ้น มีผลสรุปเป็นที่น่ายินดี

เป็นอย่างยิ่ง คือ หลักสูตรที่รับการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์ก�ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร โดย แยกเป็นระดับ ดังนี้

 1) หลักสูตรระดับปริญญาตร ีจ�านวน 160 หลักสูตร ไม่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ตามระบบของมหาวิทยาลัย จ�านวน 11 หลักสูตร คงมีหลักสูตรรับการตรวจประเมิน 149 หลักสูตรผ่าน 149 หลักสูตร (คิด

เป็นร้อยละ 100) 

 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ�านวน 1 หลักสูตร ผ่าน 1 หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ 100)

 3) หลักสูตรระดับปริญญาโท จ�านวน 47 หลักสูตร ไม่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ตามระบบของมหาวิทยาลัย จ�านวน 1 หลักสูตร คงมีหลักสูตรรับการตรวจประเมิน 46 หลักสูตรผ่าน 46 หลักสูตร (คิดเป็นร้อย

ละ 100) 

 4) หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ�านวน 19 หลักสูตร ไม่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ตามระบบของมหาวิทยาลัย จ�านวน 1 หลักสูตร คงมีหลักสูตรรับการตรวจประเมิน 18 หลักสูตรผ่าน 18 หลักสูตร (คิดเป็นร้อย

ละ 100)

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ปีการศึกษา  ๒๕๖๐



 สนง.ประกนัคุณภาพ รบัการตรวจประเมินการปฏิบติังานส่วนงานสนบัสนุน 

 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ส�านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการ

ตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ประจ�าปีพุทธศักราช 2561 โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย 1.พระ

สิริชัยโสภณ รักษาการผู้อ�านวยการหอสมุดกลาง ประธานกรรมการ 2.พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธ ี ป.ธ.9, ผู้อ�านวยการกอง

แผนงาน กรรมการ และ 3.นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

ส�าหรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน จัดเป็นการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่ง

ของการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์และเข้าใจในระบบประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ส�านักงานตรวจ

สอบภายใน ส�านักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบในการรวมรวบเอกสาร ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตามในการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน

 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ส�านักงานประกันคุณภาพได้ร่วมออกบูธน�าเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้าน

การจัดการความรู้ ประจ�าปี 2561 เนื่องในวันวันบูรพาจารย์ และวันการจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ใน

หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร" เนื่องจากทางส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ไม่รับทราบหลักสูตรที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตรไม่เป็น

ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และ

สถาบันไม่ผ่านการประเมิน ทางส�านักงานประกันคุณภาพ จึงได้จัดท�ากระบวนการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร เพื่อเป็นการก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบ ข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ�าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จะมีปรากฏในฐานข้อมูล CHE QA Online และจากการส่งผลงานเข้า

ประกวดนั้น ส�านักงานประกันคุณภาพได้รับรางวัลระดับ ดีเด่น ประเภทส่วนงาน ด้านการด�าเนินงานตามภารกิจ 

สนง.ประกนัคุณภาพรบัรางวลัระดบัดีเด่น ประเภทส่วนงาน ดา้นการด�าเนนิงานตามภารกิจ



สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ที่ ส่วนงานจัดการศึกษา คะแนน ระดับ

๑ วิทยาเขตขอนแก่น 4.54 ดีมาก

๒ วิทยาเขตหนองคาย 4.38 ดี

๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 4.34 ดี

4 วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน 4.32 ดี

5 วิทยาลัยสงฆ์เลย 4.31 ดี

6 คณะครุศาสตร์ 4.21 ดี

7 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 4.21 ดี

8 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 4.17 ดี

9 วิทยาเขตนครราชสีมา 4.06 ดี

10 วิทยาเขตสุรินทร์ 4.01 ดี

11 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 4.01 ดี

12 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 4.00 ดี

13 คณะสังคมศาสตร์ 3.99 ดี

14 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ฯ 3.96 ดี

15 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 3.92 ดี

16 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 3.89 ดี

17 วิทยาเขตนครสวรรค์ 3.87 ดี

18 วิทยาเขตเชียงใหม่ 3.83 ดี

19 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 3.82 ดี

20 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3.81 ดี

21 วิทยาเขตแพร่ 3.80 ดี

22 บัณฑิตวิทยาลัย 3.67 ดี

23 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 3.67 ดี

24 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 3.64 ดี

25 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 3.63 ดี

26 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 3.61 ดี

27 วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง 3.60 ดี

28 คณะพุทธศาสตร์ 3.58 ดี

 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2 

กรกฎาคม – 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ�านวน 32 

ส่วนงาน  แยกเป็น คณะ 5 แห่ง วิทยาเขต 11 แห่งและวิทยาลัย 16 แห่ง  โดยมีผลการตรวจประเมิน ระดับดีมาก 1 ส่วนงาน 

คิดเป็นร้อยละ 3.03 ระดับดี 31 ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 96.88 โดยเรียงล�าดับตามคะแนนของแต่ละส่วนงาน  ดังตาราง



วิทยาเขตขอนแก่น มีผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัดีมาก

 วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาเขตขอนแก่น รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจ�าปีการ

ศึกษา ๒๕๖๐ พิธีเปิดได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒน

บัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขต

ขอนแก่น เป็นประธานพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต

ขอนแก่นให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจ�านวน ๕ รูป/ท่าน ประกอบ

ด้วย ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ  

๒) พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รองศาสตราจารย์  กรรมการ  ๓) พระ

มหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร. กรรมการ  ๔) ดร.ศตพล ใจสบาย กรรมการ  

๕) ผศ.จักรแก้ว นามเมือง กรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องประชุมพระ

พิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ

มหาเถร) มผีลคะแนนอยู่ที่ 4.54 ระดับคุณภาพดีมาก

ที่ ส่วนงานจัดการศึกษา คะแนน ระดับ

29 วิทยาเขตพะเยา 3.58 ดี

30 คณะมนุษยศาสตร์ 3.57 ดี

31 วิทยาเขตอุบลราชธานี 3.54 ดี

32 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 3.52 ดี

 ส�าหรับการตรวจประเมินของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) นั้น ด�าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด�าเนินการที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)



ประชมุคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ครั้งที ่๒/๒๕๖๑

 วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 401 

ชั้น 4 อาคารส�านักงานอธิการบดี โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี ศาสตราจารย์ ดร. เป็นประธานในการประชุม มีวาระ

ส�าคัญ เช่น รายชื่อคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 รายงานการ

ด�าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) 

เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence 

: EdPEx  นั้นเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality 

Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

รกัษาการผูอ้�านวยการสถาบนัพระไตรปิฎกศึกษารูปแรก

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง พระศรีศาสนบัณฑิต 

(สุทัศน์ ติสฺสรวาที/นักการเรียน) ป.ธ.๙, พธ.บ.(ปรัชญา), พธ.ม.(ปรัชญา), ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พระอารามหลวงวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา ให้ด�ารงต�าแหน่ง รักษาการผู้อ�านวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ลงนามโดย

พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์),ป.ธ.9, ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ นับเป็นรูปแรกที่รักษาการผู้อ�านวยการสถาบัน

พระไตรปิฎกศึกษา

ประชมุคณะท�างานประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพระดบัสถาบนั
 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 ประชุมคณะท�างานประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�า

ปีการศึกษา 2560 ได้ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมคณะท�างานส�าหรับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยมีพระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที/นักการเรียน) 

ป.ธ.9, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และรักษาการผู้อ�านวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา เป็นประธานในที่

ประชุม ทั้งนี้เป็นการการเตรียมงานเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการ

ศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดเอาวันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบัน



ที่ปรึกษ� :  พระสุวรรณเมธ�ภรณ์, ผศ.    พระศรีศ�สนบัณฑิต ป.ธ.๙, ผศ.     รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
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�

กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ วิทยาเขต และวิทยาลยั

 เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 27 (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจาุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และ

มติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้  

ดังต่อไปนี้

 ๑. ตรวจประเมินคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ในที่ตั้ง โดยใช้เวลาในการตรวจประเมิน แห่งละ ๒ วัน

 ๒. บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย รวบรวมผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร มาเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ MCU 

e-SAR  ของมหาวิทยาลัย และ  CHE QA Online ของ สกอ.

 3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย จ�านวน 3-5 คน ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ของส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (๒) กรรมการ ๔ คน เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 4. บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต หรือวิทยาลัย เป็นผู้คัดเลือกประธานกรรมการ เสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

 5. ส�านักงานประกันคุณภาพด�าเนินการประสานงานการตรวจประเมินระดับคณะ วิทยาเขต หรือวิทยาลัยตามระยะเวลาที่

ก�าหนด

 6. บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ส่งรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ วิทยาเขต หรือวิทยาลัย จ�านวน 

6 ชุด แก่เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยส่งที่ส�านักงานประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 7. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัยคณะ วิทยาเขต หรือวิทยาลัย ใช้โปรแกรมการตรวจ

ประเมิน MCU e-SAR ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น โดยส�านักงานประกันคุณภาพจะส่ง Username และ Password ให้คณะกรรมการ

ตรวจประเมินล่วงหน้า ผ่านเลขานุการคณะกรรมการทุกชุด 

 8. คณะกรรมการส่งรายงานผลการตรวจประเมินบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต หรือวิทยาลัย ฉบับสมบูรณ์ไปยังคณบดี 

รองอธิการบดีวิทยาเขต หรือผู้อ�านวยการวิทยาลัย และส�านักงานประกันคุณภาพ ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังการตรวจประเมิน เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ และการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย


