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มหาจุฬาฯ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดบัดี

 บ่ายวันจันทร์ที่  ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  น�าโดยพระ

เดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศาสตราจารย์ ดร. อธิการดี รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

สถาบัน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ส�านักงานอธิการบดี ซึ่งรายงานผลโดยคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ�านวน ๕ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์  

พลสารัมย์ ประธานกรรมการ  รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย กรรมการ  รองศาสตราจารย์ ดร. 

เชวศักดิ์ รักเป็นไทย กรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ กรรมการ และอาจารย์ไฉไลฤด ี

ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ

 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๐–๑๒ ตุลาคมนี้ คณะกรรมการเป็นผู้ตรวจประเมิน

ในบัญชีรายชื่อของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้าตรวจประเมินสถาบันโดยละเอียดเป็น

เวลา ๓ วัน ตรวจหลักฐานการด�าเนินการตามปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสัมภาษณ์เชิงลึกอธิการบดี 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้รับบริการและผู้ใช้บัณฑิต 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ประธานกรรมการ กล่าวต่อว่า ขอแสดงความยินดีกับมหา 

วิทยาลัยที่มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นตามล�าดับอย่างเห็นได้ชัดเจน และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้มีจุดเด่นด้านพระพุทธ

ศาสนาระดับโลก มีการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างยอดเยี่ยม และจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับสถาบันครั้งนี้  ผลการด�าเนินงานของ ม จ ร มีคุณภาพในระดับดี ได้ ๔.๑๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕  

   พระราชปริยัติกวี,ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี กล่าวว่า มหาจุฬาฯ ในช่วงต่อไปนี้จะท�าบทบาทหน้าที่ไป

พร้อม ๆ กัน ๒ ส่วน คือ (๑) หน้าที่ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาและด�าเนินการตามพันธกิจ มีน

โยบายไม่เปิดหลักสูตรสาขาเพิ่ม แต่เน้นหลักสูตรที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาหลักสูตรพระพุทธ

ศาสนาให้น่าสนใจ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น และ (๒) พัฒนาองค์กรในลักษณะ

เป็นศูนย์การเรียนรู้ บริหารจัดการ การสะสมข้อมูลความรู้เพื่อการบริการในทุกทิศทาง



เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

 มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธ

ศาสนาระดับนานาชาติโดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์

ความ รู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้น�าไปสู่การพัฒนา

จิตใจและ สังคมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

        ๑. เพื่อเผยแผ่และประชาสัมพันธ์งานประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

        ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

        ๓. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมใน

การจัดท�าประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นงานหลักที่จะ

ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

QA ของมหา วิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

 รตนตฺตยานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย 

รตนตฺตยเตชสา ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย ขออวยพรให้คณะ 

กรรมการทุกรูป ทุกท่าน จงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ช่วย

กันพัฒนางานประกันคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อพัฒนา ยก

ระดับ มหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า

ด้านพระพุทธศาสนาระดับโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

เจริญงอกงามยั่งยืนของพระพุทธศาสนาตลอดจิรัฏฐิติกาล

สืบไป

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพทั้งจากภายในโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดม

ศึกษา (สกอ.) และภายนอกโดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน มาตามล�าดับ

ส�าหรับปีนี้ มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตรงกับวันที่ วันที่ ๑๐–๑๒ ตุลาคมนี้ คณะ

กรรมการเป็นผู้ตรวจประเมินในบัญชีรายชื่อของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้าตรวจประเมินสถาบันโดย

ละเอียดเป็นเวลา ๓ วัน ตรวจหลักฐานการด�าเนินการตามปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและทางมหาวิทยาลัยจะเตรียม

ความพร้อมเพื่อรับการประเมิน สมศ.รอบ ๔ (พ.ศ. 2559-2563) อีกด้วย

 ในปีนี้มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม งานประกัน

คุณภาพการศึกษานั้นก็ยังคงเป็นหัวใจของการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเช่นเคย เพื่อสร้างความมั่นใจและ

เป็นหลักประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราสามารถพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้

มาตรฐาน มีคุณณภาพ สร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันให้กับผู้ที่จะเข้ามาศึกษามั่นได้ว่าจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความ

สามารถ มีทักษะ มีคุณลักษณะ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมต้องการ

 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่จะมาถึงนี้ ขอเป็นก�าลังใจและส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านที่ปฏิบัติงาน

ด้วยความทุ่มเท และเสียสละเพื่อส่วนรวมผ่านมาตามจุลสารฉบับนี้ และถ้าส่วนงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มีข้อมูลที่จะ

ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ด้านประกันคุณภาพ ขอให้แจ้งไปยังส�านักงานประกันคุณภาพได้ ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์งาน

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระสุววรณเมธาภรณ,์ผศ.



ประชุมคณะกรรมการจัดท�าแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement Plan)
 วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 

ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพุทธเมตตาชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แผนพัฒนาคุณภาพ หรื Improvement Plan นั้นเป็นการน�า

ผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา

จัดท�าแผนปรับปรุงการให้บริการ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ�าปี

การศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้ก�าหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ เพื่อ

การดาเนินการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ระยะเวลาด�าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ตามข้อเสนอ

แนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้การด�าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย

ผูบ้ริหาร มจร ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชุมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) 

จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา 

เมฆข�า รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับและบรรยายถวายความรู้ เพื่อให้การด�าเนินการตามพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อตอบ

สนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติต่อไป

ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

 วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชปริยัติกวี ป.ธ.9, ศาสตราจารย์ ดร. 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะ

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 

4 อาคารส�านักงานอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพจากวิทยาเขต

และวิทยาลัยสงฆ์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มีวาระส�าคัญหลายประการ 

อาทิ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และสถาบัน ปีการศึกษา 2561 การเตรี

ยมความพร้อมรับการตรวจประเมินภายนอกรอบสี่ สมศ. และเสนอเพื่อพิจารณา

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและระดับสถาบัน เป็นต้น



มหาจุฬาฯ รบัการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งประกอบด้วย ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ ์

พลสารัมย์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย 

กรรมการ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย กรรมการ จากมหาวิทยาลัยพะเยา  

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ กรรมการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ๕) อาจารย์ไฉไลฤดี 

ยุวนะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ เข้าท�าการตรวจและประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ 

๑๐-๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติ

กวี,ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส�านักงานอธิการบดี ทั้งนี้พระเดชพระคุณ

องค์อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ท�าการตรวจและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยอาศัยความเป็นกัลยาณมิตรในการตรวจ

ประเมิน มาชี้จุดที่ยังไม่มีให้เกิดมีขึ้นมีขึ้น แก้ไขปรับปรุงจุดที่ขาดตกบกพร่อง เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป มาเสริมจุดที่ดีอยู่

แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป เหมือนคนที่คอยชี้ข้อบกพร่องให้เราน�าไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นก้าวไปสู่

ความเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับโลกต่อไป



บรรยายพิเศษ: การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดบัอุดมศึกษา

 วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส�านักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา 

เมฆข�า รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา" ในการบรรยายในครั้งนี้ อาจารย์ได้น�าเสนอขอมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การเตรียมตัว เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา หลายหัวข้อด้วยกัน อาทิ หลักแนวคิด

ในการประเมินคุณภาพภายนอก ขั้นตอน กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสี่ แนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) หลักเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่ง

หลักเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่นี้ ไม่มีการตัดสินผลการประเมินว่าได้หรือตก 

เพื่อให้การรับรอง (Accreditation) แต่จะเป็นการยืนยันการตรวจประเมินคุณภาพ (Certification) เพื่อให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยทั้งนี้หลักการส�าคัญในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สี่นั้น เน้นการตรวจประเมินตามเจตนารมณ์ของกรอบแนวทางการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓) 

มากกว่าการตรวจประเมินตามลายลักษณ์อักษร

 หลังจากที่ รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆข�า ได้บรรยายถวายความรู้ในครั้งจบลง พระเดชพระคุณ 

พระราชปริยัติกวี ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี ได้มอบของที่ระลึกให้กับรองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆข�า และ

ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณที่อาจารย์ได้สละเวลามาให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อม 

เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษาต่อไป และหลังจากที่ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้ว 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆข�า ได้ร่วมท�าบุญโดยได้ถวายปัจจัยเพื่อเป็นค่าภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรที่มา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการสร้างทานบารมีให้กับอาจารย์เอง ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยขออนุโมทนาในกุศลศรัทธากับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆข�า มา ณ โอกาสนี้ ขอให้อาจารย์

สุขภาพแข็งแรง เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นในชีวิต ครอบครัว และหน้าที่การงาน ให้มีก�าลังกาย ก�าลังสติปัญญาสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้

กับวงการการศึกษาไทยสืบไป



 วันที่ 27 กันยายน 2561 ส�านักงานประกันคุณภาพน�าโดยพระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที) ป.ธ.9, ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาสุระศักดิ์ ธีรว�โส ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ นางสาวฐาณิช

ญาณ์ มัควัลย ์ รองผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพ 

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด�าเนินการการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ได้รับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัยยกฐานะจากหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ให้เป็นวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วัน

ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยัติเมธี (เชษฐา 

ฉินฺนาลโย) ป.ธ.๙, Ph.D. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้อ�านวยการวิทยาลัยฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ

ความรูก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาวิทยาลยัสงฆสุ์พรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ชุมเชิงปฏิบติัการ CHE Curriculum Online และ CHE QA Online

 วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สกอ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

"การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 

Curriculum Online) และระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE 

QA Online) เพื่อการก�ากับติดตามและรับรองมาตรฐานการศึกษา" ส�าหรับบุคลากร

ของสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ

สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในการกรอกข้อมูลการประเมินระดับ

หลักสูตรระหว่างระบบ CHE Curriculum Online และ CHE QA Online เพื่อให้การ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถน�าไปใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร โดย

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้พระมหาถาวร ถาวรเมธี นักวิชาการศึกษา ส�านักงานประกัน

คุณภาพ และนายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ เข้าร่วมในการ

ประชุมสัมมนาในครั้งนี้



ที่ปรึกษา :  พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.     พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ., ป.ธ.๙    รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง   

ด�าเนินการ :  ส�านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ส�านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะผู้จัดท�า :  พระมหาสุระศักดิ์  ธีรว�โส   พระมหาถาวร ถาวรเมธ ีป.ธ.๙    นางสาวฐาณชิญาณ ์มัควลัย ์       

   นายไวพจน์ ปรารถนา

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมรณภาพ

 พระครูสุนทรสังฆพินิต, ดร. (เสน่ห์ ญาณเมธี/ปาเมืองมูล) พธ.บ.,M.A.,Ph.D.) อายุ 

48 ปี พรรษา 28 ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

สวนดอก จ. เชียงใหม่ ได้ถึงแก่มรณภาพลงอย่างสงบ ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ในฐานะที่อาจารย์ได้เป็นคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ท�างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

มานาน ในนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและส�านักงานประกันคุณภาพ จึงขอ

แสดงความเสียใจและขอแสดงความไว้อาลัยกับการจากไปของอาจารย์ 

 ส�านักงานประกันคุณภาพน�าโดยพระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที) ป.ธ.9, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา พระมหาสุระศักดิ์ ธีรว�โส ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานประกันคุณภาพ และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้

ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 10-12 กันยายน 2561 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด�าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยยกฐานะหน่วยวิทยบริการ

วิทยาเขตนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร ให้เป็นวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเมตตาจาก

พระเดชพระคุณพระราชสิทธิเวที,ดร. (วิรัช วิโรจโน) เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและผู้อ�านวยการวิทยาลัยฆ์พิจิตร ให้การต้อนรับใน

ครั้งนี้

ประชมุสมัมนาใหค้วามรูก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาวิทยาลยัสงฆพ์จิิตร


