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เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
 มุง่พัฒนามหาวทิยาลยัเป็นศนูย์กลางการศกึษาพระพทุธศาสนาระดบันานาชาตโิดยจดัการศึกษา
และพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้น�าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

 วัตถุประสงค์
       ๑.  เพื่อเผยแผ่และประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
        ๒.  เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
     ๓. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการจัดท�าประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือ
เป็นงานหลักที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน
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สารจาก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.

          การประกันคุณภาพภายใน จัดเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่แต่ละส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก�าหนด และเมื่อสิ้นสุดปี

การศกึษาจะต้องจดัท�ารายงานประจ�าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในส่วนงานของตนเสนอต่อส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง

ตามล�าดบั เพือ่ก�ากบัติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิความก้าวหน้าการบรหิารจัดการภายในแต่ละส่วนงาน เพ่ือเป็นเครือ่ง

ยนืยนัว่าการบรหิารงานและการจดัการภายในของแต่ละส่วนงานเป็นไปตามเป้าหมายหรอืเกณฑ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด

หรือไม่ด้วยเหตุที่เป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการนี้เอง 

      จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ของผู้บริหารสูงสุดในแต่ละส่วนงาน จะต้องตระหนักรู้ 

ใส่ใจและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งการบริหารจัดการภายในที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสอดประสานกับระบบประกัน

คณุภาพภายในของมหาวทิยาลยัจะท�าให้งานประกนัโลดแล่นไปตามระบบมหาวิทยาลยัผ่านการประเมนิคณุภาพทัง้ภายใน

ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่าน

มา มีคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ�านวน ๓๒ ส่วนงาน แยกเป็น คณะ 

5 แห่ง วิทยาเขต ๑๑ แห่งและวิทยาลัย ๑๖ แห่ง 

  ซึง่ผลการตรวจประเมนิในแต่ละส่วนงานน้ันก็มผีลอยูใ่นระดับดี และมผีลระดับดีมากคอืวิทยาเขตขอนแก่น 

แม้กระท่ังผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร กผ่็านทกุหลกัสตูรทีเ่ปิดการสอน ทัง้น้ีก็เน่ืองด้วยความเอาใจใส่ของผูบ้รหิาร

ในทุก ๆ ส่วนงานจัดการศึกษานั่นเอง

  ขอเป็นก�าลังใจ และส่งความปรารถนาดมีายงัผูร้บั ผดิชอบงานประกันคณุภาพในทกุส่วนงาน ทีป่ฏบิตังิาน 

ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละเพื่อส่วนรวมผ่าน มากับจุลสารฉบับนี้ และถ้าส่วนงานใด ๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วน

ภูมิภาคมีข้อมูลด้านประกันคุณภาพที่ต้องการจะ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ ขอให้ได้น�ามาลงและแสดง ความคิดเห็นได้ 

โดยถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์งาน ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งด้วย 

  ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและท�างานอย่างมี ความสุขตลอดไป
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 คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยมีนโยบายให้ความส�าคัญต่องานประกันคณุภาพการศึกษาของ

ส่วนงานจัดการศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันทุกระดับ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองโดยมุ่งหวังว่าการน�าระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน จะส่งผลให้ส่วนงานสามารถพัฒนางานเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของส่วนงานและ

ของมหาวิทยาลัย 

 ดงัน้ัน การตรวจเยีย่มให้ค�าปรกึษาด้านการประกนัคณุภาพแก่ส่วนงาน จึงมุง่ส่งเสรมิให้ส่วนงานได้เลง็เหน็ความส�าคัญของ

การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกการแลกเปล่ียนเรียนรู้น�าแนวปฏิบัติท่ีดีจากประสบการณ์ของส่วน

งานที่ประสบความส�าเร็จ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการท�างานอย่างยั่งยืนต่อไป

 วัตถุประสงค์

 ๑  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 ๒  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการประกันคุณภาพการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 ส�านักงานประกันคุณภาพ ส�านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตรวจเยี่ยมและประชุมเพื่อ

การพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

  ๑.วิทยาเขตหนองคาย 

 

 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย โดยมี พระศรีญาณวงศ์, ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม มีผู้บริหาร จ�านวน 12 รูป/คน 

คณาจารย์ จ�านวน 18 รูป/คน และเจ้าหน้าที่ จ�านวน 21 รูป/คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 51 รูป/คน

โครงการตรวจเยี่ยมให้คำาปรึกษาด้านการประกันคุณภาพแก่ส่วนงาน

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาเขต

หนองคาย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ 9 การผลิตบัณฑิต ๓.๗๕ คะแนน เพื่อให้การผลิตบัณฑิต ให้

บรรลุ เป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ที่ประชุมได้มีมติ

 ๑) มอบกลุม่งานบรกิารการศกึษา ส�านกังานวทิยาลัย ด�าเนนิการแจกแบบประเมนิการบริการนสิิตใน ระดับวทิยาเขต ตวั

บ่งชี้ที่ ๑.๕ และน�าข้อเสนอแนะของนิสิตมาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น 

 ๒) มอบวิทยาสงฆ์ทบทวนแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ�าปีให้มีตัวชี้วัดระดับแผน ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาวิทยาเขต

ระยะที่ ๑๒ และประเมินแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อน�าไปปรับปรุงแผนกิจกรรมพัฒนา นิสิตในปีถัดไป 
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 ๒. วิทยาสงฆ์ศรีสะเกษ  
  

 วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�านักงานประกันคุณภาพ ส�านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ได้ตรวจเยีย่มและประชุมเพือ่การพฒันาและปรบัปรงุการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษา ณ วทิยาสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลน�้าค�า อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 โดยมี พระอุดมปัญญาภรณ์ รักษาการผู ้อ�านวยการ

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานที่ประชุม มีผู้บริหาร จ�านวน 

6 รูป/คน คณาจารย์ จ�านวน 16 รูป/คน และเจ้าหน้าที่ จ�านวน  

7 รูป/คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 29 รูป/คน

 พระมหาสุระศักดิ์ ธีรว์โส ผู้อ�านวยการส�านักงานประกัน

คุณภาพ เสนอว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ ๓ การบริการ

วิชาการ มีคุณภาพ ๓.๐๐ คะแนน ระดับพอใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในองค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ให้บรรลุ เป้า

หมายตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ที่ประชุมได้มีมติ

 มอบผู้อ�านวยการส�านักงานวิชาการ ด�าเนินการ ดังนี้ 

 ๑) ก�ากบัติดตามการประเมินโครงการบรกิารวิชาการตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๒) จัดท�าแผนบริการวิชาการประจ�าปี ให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ และแผนปฏิบัติการ ประจ�าปีของวิทยาลัย

สงฆ์ รวมทั้งก�ากับติดตามและประเมินแผน โดยแผนและผลการ

ประเมนิแผนจะต้องน�าเข้า พิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการประ

จ�าวิทยาลัยสงฆ์ 
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 ๓. วิทยาเขตอุบลราชธานี   

 วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�านักงานประกันคุณภาพ ส�านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ได้ตรวจเยี่ยมและประชุมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลกระโสบ อ�าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม มีผู้บริหาร จ�านวน 13 รูป/คน 

คณาจารย์ จ�านวน 1๘ รูป/คน และเจ้าหน้าที่ จ�านวน  9 รูป/คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 40 รูป/คน 

 พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาเขต

อุบลราชธานี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๓.00 คะแนน มี คุณภาพระดับพอใช้ 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ให้บรรลุ เป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ที่ประชุมได้ มีมติ ดังนี้ 

 ๑) มอบส�านักงานวิทยาเขตด�าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ ของวิทยาเขตอุบลราชธานี ให้ สอดคล้องกับแผน

พัฒนาระยะที่ ๑๒ ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามบริบทของวิทยาเขตอุบลราชธานี โดย ก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมายทีส่ามารถแปลงแผนไปสูแ่ผนปฏบิตักิารประจ�าปี แผน บริการวชิาการ แผนท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม แผนกจิกรรม

นิสิต และแผนพัฒนาบุคลากร น�าเสนอ คณะกรรมการประจ�าวิทยาเขตอนุมัติ 

 ๒) มอบผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร่วมกับอาจารย์ประจ�าหลักสูตรด�าเนินการจัดการความรู้ให้ ครอบคลุมการผลิตบัณฑิต

และการวิจัย รวมทั้งด�าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษรและน�ามาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

 3) มอบส�านักงานวิทยาเขตด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ ปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายนอก และด�าเนินการให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 ๔) มอบส�านักงานวิทยาเขตก�ากับติดตามการด�าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และ รายงานผลการด�าเนิน

งานตามแผนต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของวิทยาเขต อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

 5) มอบผูอ้�านวยการวทิยาลยัสงฆ์และผูอ้�านวยการส�านกังานวทิยาเขตน�าผลการประเมนิคณุภาพ การศกึษาภายในระดับ

หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจ�าวิทยาเขต และน�า ข้อเสนอของคณะกรรมการประจ�าวิทยาเขต

มาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน ระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๒

 การน�าระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพการด�าเนินงานอย่างต่อ

เน่ือง จะส่งผลให้ส่วนงานสามารถพัฒนางาน เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของส่วนงานและของ

มหาวิทยาลัย  ดังน้ัน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ส่วนงานเล็งเห็นความส�าคัญของการปรับปรุงคุณภาพการด�าเนินงานอย่างต่อ

เนื่อง และใช้กลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่ดี 

 น�าโดย พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาสุระศักดิ์  

ธรีว�โส ผูอ้�านวยการส�านกังานประกนัคุณภาพ นางสาวฐาณชิญาณ์ มคัวลัย์ รองผูอ้�านวยการส�านกังานประกนัคณุภาพ อาจารย์ไฉไล

ฤดี ยุวนะศริ ิผูเ้ชีย่วชาญด้านประกนัคณุภาพ และ นายไวพจน์  ปรารถนา นกัวชิาการศกึษาส�านกังานประกันคณุภาพ ได้ร่วมประชมุ

สมัมนาเชงิปฎบิตักิารและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยมี วตัถปุระสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้ส่วนงานเหน็ความส�าคญัและมส่ีวนร่วมในกระบวนการ

ปรบัปรงุคณุภาพ และเพือ่ให้ส่วนงานมผีลการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายในดขีึน้ การจดัโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู ้กระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน

 ลักษณะกิจกรรมการดำาเนินงาน 

 ๑) บรรยายสร้างความรูค้วามเข้าใจองค์ประกอบ ตวับ่งชีแ้ละ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 

บรรยายเรื่อง “ตัวบ่งช้ีและ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒” 

แก่ส่วนงานจดัการศกึษาท่ีตัง้ใหม่ ส่วนงานจัดการศกึษาระดับวิทยาลัย 

ของวทิยาลยั จ�านวน ๕ แห่ง คอื (๑) วทิยาลยัสงฆ์เพชรบรุ ี (๒) วทิยาลยั

สงฆ์ระยอง (๓) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม (๔) วิทยาลัยสงฆ์

สุราษฎร์ธานี (๕) วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

 ๒) บรรยายเรื่อง “ตัวบ่งชี้และ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ) ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย”

 ๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง ระดับหลักสูตร

 ๔) ปฏิบัติการจัดท�าแผนกิจกรรมด�าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ ระดับ วิทยาลัยสงฆ์

  ๕) บรรยายและฝึกปฏิบัติ “การกรอก ข้อมูลในระบบ MCU 

e-SAR และ Che QA Online

๑. วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 
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๒.วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

๓.วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

๔. วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 

๕. วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 

 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย  โดยภาพรวม มีการประเมินความส�าเร็จของโครงการ อยู่ในระดับ “มาก” 

และผู้เข้าร่วมกจิกรรมเข้าใจกระบวนการท�างาน PDCA และกรอบการท�างานเก่ียวกบัการท�า SAR ชดัเจนมากข้ึน อยูใ่นระดบั “มาก

ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๕๘ 
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ประชุมสัมมนาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วนัที ่29 พฤษภาคม 2562 ส�านกังานประกัน

คุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมสัมนาแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการตรวจประเมิน

คณุภาพการศกึษาภายใน เพือ่หาแนวทางร่วม

ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคการ

ตรวจประเมินในปีทีีผ่านมา และเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการ

ศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง

ประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โดยม ีพระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม 

 ที่ประชุมได้ก�าหนดแนวทางร่วมกันในการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร

 - กรรมการตรวจประเมนิระดบัหลกัสตูร ต้องรายงานผลในระบบ MCU e-SAR 

และส่งเล่มรายงานผลตามแบบฟอร์มที่ ส�านักงานประกันคุณภาพก�าหนด เพื่อให้หลัก

สูตรเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

 - การพิจารณาเรื่องการประเมินกระบวนการ หลักสูตรสามารถอ้างอิงย้อน

หลังผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา และ น�ามาปรับปรุงในปีการศึกษาที่ประเมินได้

 - รหัสส�าหรบัการใช้ระบบ MCU e-SAR ของแต่ละหลกัสตูร ส�านกังานประกนั

คุณภาพจะด�าเนินการให้หลักสูตร สามารถปรับรหัสเอง

 ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ส�านักงานประกันคุณภาพ ส�านักงานอธิการบดี 

ได้ส�ารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจ ประเมินฯ ในการปฏิบัติงานตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของปีที่ผ่านมา พบว่า คณะกรรมการที่เป็นผู้ตรวจ

การประเมนิฯ มคีวามพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน 

อยู่ในระดับ “มาก” มีความเฉลี่ยเท่ากับ ๔.48 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

 - ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยควรจะมีท่ีมาที่หลาก

หลายจากภายใน มหาวิทยาลัย 

 - ผูเ้คยเป็นผูป้ระเมนิภายในมหาวทิยาลยัมาก่อนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์

ในการประเมิน ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
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รายนามกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย

  - กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินต้องท�าหน้าที่ได้ทุกต�าแหน่ง โดยเฉพาะ กรรมการและเลขานุการ ควรให้ผู้

ประเมินทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ท�าหน้าที่คละ ๆ กันไป ไม่ควรมอบให้ เฉพาะคฤหัสถ์อย่างเดียว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แต่ละ

ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสรุปผลการ ประเมินและจัดท�ารายงานผลการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ผู้ประเมินควรท�าหน้าที่ในการตรวจประเมินตรงตามวันเวลาที่ก�าหนดและลงพื้นที่พร้อมกัน 

 - ส่วนงานที่รับการประเมินควรแต่งตั้งบุคลากรให้ตรงภาระงานงาน ส�าหรับท�าหน้าที่ในการ วางแผนก�ากับ ติดตาม และ

เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพประจ�าส่วนงาน 

 - ผู้บริหารที่มีอ�านาจในการตัดสินใจของส่วนงานที่รับการประเมิน ควรอยู่ประจ�าส่วนงานในช่วงเวลาตรวจประเมิน เพื่อ 

บังคับบัญชา บริหาร จัดการหรืออ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการตรวจประเมิน 

 - ข้อมลูในรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ไม่ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของส่วนงาน ท�า ให้ผูป้ระเมนิต้องมาปรบัแก้ไข 

ท�าให้การประเมินล่าช้าไปกว่าก�าหนด 

 - การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแต่ละส่วนงานยังมีความแตกต่างกัน บาง แห่งข้อมูลพื้นฐานของส่วน

งานกับรายงานไม่ตรงกัน และไม่มีหลักฐานในการอ้างอิง บางแห่งเขียนไม่สะท้อน ความเป็นจริงของส่วนงาน 

 - ควรส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนงาน ให้ผู้ประเมินได้ศึกษาล่วงหน้าก่อน ประเมิน น้อย 7 วันก่อนการ

ตรวจประเมิน
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ที่ปรึกษา   : พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.  พระมหาสุทัศน์  ติสฺสรวาที

ด�าเนินการ  : ส�านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะผู้จัดท�า : พระมหาสุระศักดิ์  ธีรว�โส  พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร  นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ 

                  และ นายไวพจน์  ปรารถนา

รายนามกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

    การประกันคุณภาพการศึกษา เป็น

กระบวนการวางแผน และกระบวนการจดัการ

ของผู ้รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะรับ

ประกันให้สังคมเช่ือมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู ้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน

คุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตาม

ความมุ่งหวังของสังคม   ในเดือน มิถุนายน 

ของทุกปี จะเป็นฤดูการตรวจการประเมิน

ระดับหลักสูตร ของ มจร. ดังนั้นทุกหลักสูตร

ก็พร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในยุค 4.0


