
จุลสาร

ปีที ่๑๐ ฉบบัที ่๑ 

เดอืน พฤษภาคม-สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ส ำนักงำน
ประกันคุณภำพ

ประกนัคุณภาพ



การตรวจประเมนิตนเอง

เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

บรกิารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา

อตัลกัษณ์มหาวิทยาลยั

ประยกุตพ์ระพทุธศาสนาเพือ่พฒันาจติใจและสงัคม

วิสยัทศัน์มหาวิทยาลยั

มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนาระดบัโลก

วตัถปุระสงค์
๑. เพือ่เผยแผแ่ละประชาสมัพนัธง์านประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั
๒. เพือ่เป็นสื่อกลางแลกเปลีย่นความคดิเหน็ดา้นประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั
๓. เพือ่ใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัไดม้สีว่นรว่มในการจดัท าประกนัคุณภาพการศกึษา ซึ่งือื

เป็นงานหลกัทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนั

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

๑จลุสารประกนัคณุภาพ ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



การประกนัคณุภาพภายในจดัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่แต่ละ
ส่วนงานขอมหาวทิยาลยัทัง้ส่วนกลางและภูมภิาคต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่มหาวทิยาลยั
ก าหนดและเมื่อสิ้นสุดปีการศกึษาจะต้องจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในส่วน
งานของตนเสนอต่อส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งตามล าดบั เพื่อก ากบัตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิความก้าวหน้า
การบรหิารจดัการภายในแต่ละส่วนงาน เพื่อเป็นเครื่องยนืยนัว่าการบรหิารงานและการจดัการภายในของ  
แต่ละส่วนงานเป็นไปตามเป้าหมายหรอืเกณฑต์ามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดหรอืไม่ด้วยเหตุที่เ ป็นภารกจิหนึ่ง
ของกระบวนการบรหิารจดัการนี้เองจงึเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างหลกีเลีย่งมไิดข้องผู้บรหิารสูงสุดใน 
แต่ละส่วนงานจะต้องตระหนักรูใ้ส่ใจและใหค้วามสนใจเป็นอย่างยิง่การบรหิารจดัการภายในทีด่ี โดยยดึหลกั      
ธรรมาภบิาลสอดประสานกบัระบบประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลยัจะท าให้งานประกนัโลดแล่นไป
ตามระบบมหาวทิยาลยัผ่านการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในระดบัคณะ วทิยาเขต วทิยาลยั ประจ าปีการศกึษา 
๒๕๖๓ ระหว่างวนัที่ ๖ กรกฎาคม–๒๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  มคีณะ วทิยาเขตและวทิยาลยัที่ได้ร ับการ
ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน จ านวน ๓๘ ส่วนงาน  แยกเป็น คณะ ๕ แห่ง วทิยาเขต ๑๑ แห่งและ
วทิยาลยั ๒๒ แห่ง 

ขอเป็นก าลงัใจ และส่งความปรารืนาดมีายงัผูร้บั ผดิชอบงานประกนัคุณภาพในทุกส่วนงาน ที่
ปฏบิตังิานดว้ยความทุ่มเทแรงกายแรงใจเสยีสละเพื่อส่วนรวมผ่านมากบัจุลสารฉบบันี้ และื้ าส่วนงานใด ๆ 
ทัง้ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาคมขีอ้มลูดา้นประกนัคุณภาพทีต่้องการจะ ประชาสมัพนัธห์รือเผยแพร่ ขอใหไ้ด้
น ามาลงและแสดง ความคดิเหน็ไดโ้ดยือืว่าเป็นการประชาสมัพนัธง์าน ประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัอกี
ช่องทางหน่ึงดว้ยขอใหทุ้กท่านมสีุขภาพแขง็แรงและท างานอย่างม ีความสุขตลอดไป

พระสุวรรณเมธาภรณ,์ผศ.

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔2



https://qa.mcu.ac.th/index.php/2021/03/03/1
607/

ส ำนักงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำไดจ้ดัท ำแบบฟอรม์เก่ียวกบังำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในเพ่ือใหแ้ต่ละหลักสูตรและส่วนงำนจัดกำรศึกษำไดน้ ำไปใชใ้นกำรประเมิน

หลกัสูตรของตนและเพื่อรองรบัระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

แบบฟอรม์เครื่องมือ

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์เครือ่งมือไดท้ี่ QR Code น้ี

๓จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



ส ำนักงำนประคุณภำพกำรศึกษำได้ก ำหนดวันตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
คณะ วิทยำเขต วิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม  – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
มีคณะ วิทยำเขตและวิทยำลัยที่ได้รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จ ำนวน ๓๘ ส่วนงำน  แยกเป็น 
คณะ ๕ แห่ง วิทยำเขต ๑๑ แห่งและวิทยำลัย ๒๒ แห่ง ซึ่งกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในปีนี้จะเป็น
กำรตรวจประเมินออนไลน์ผ่ำนระบบโปรแกรม Zoom Meeting เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของจำกโรคระบำด
โควิด-19 ตำมนโยบำยของรัฐและของมหำวิทยำลัย

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัคณะ วิทยาเขต วิทยาลยั

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔๔



๕จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



“อบรมการกรอกข้อมูลในระบบ che qa online ส่วนงานจัดการศึกษา 
ระดับหลักสูตร และระดับส่วนงาน

ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำเป็นอย่ำงดี โดยถือเป็นหัวใจส ำคัญและเป็นนโยบำยหลักของมหำวิทยำลัยในอันที่จะเป็นกลไก
ขับเคลื่อนให้มหำวิทยำลัยก้ำวไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ มีคุณภำพในทุกพันธกิจ เริ่ม
ตั้งแต่กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัยและพัฒนำ กำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ มหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำ ส่วนงำนที่เข้ำ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย คณะ ๕ คณะ ๑๑ วิทยำเขต 
๒๕ วิทยำลัย ๑ โครงกำรขยำยห้องเรียน และ ๗ หน่วยวิทยบริกำร 
ประกอบด้วย ผู้บริหำร คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ของส่วนงำนจัด
กำรศึกษำภำยใต้สังกัดมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
(admin ผู้ประสำนงำน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร ) ส่วนงำนจัด
กำรศึกษำ ดังนี้ 

๑. คณะ จ ำนวน ๕ คณะ ประกอบด้วย  (๑) บัณฑิตวิทยำลัย (๒) คณะพุทธศำสตร์ (๓) คณะครุศำสตร์     
(๔) คณะมนุษยศำสตร์ (๕) คณะสังคมศำสตร์ 

๒. วิทยาเขต จ ำนวน ๑๑ ส่วนงำน ประกอบด้วย (๑) วิทยำเขตหนองคำย (๒) วิทยำเขตขอนแก่น (๓) วิทยำ
เขตนครรำชสีมำ (๔) วิทยำเขตอุบลรำชธำนี (๕) วิทยำเขตสุรินทร์ (๖) วิทยำเขตเชียงใหม่ (๗) วิทยำเขตแพร่    
(๘) วิทยำเขตพะเยำ (๙) วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (๑๐) วิทยำเขตบำฬีศึกษำพุทธโฆส นครปฐม  (๑๑) วิทยำ
เขตนครสวรรค์  

๓. วิทยาลัย จ ำนวน ๒๔ ส่วนงำน ประกอบด้วย (๑) วิทยำลัยสงฆ์ล ำพูน (๒)  วิทยำลัยสงฆ์เลย (๓) วิทยำลัย
สงฆ์นครพนม (๔)  วิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช (๕) วิทยำลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (๖)  วิทยำลัยสงฆ์ปัตตำนี  (๗) วิทยำลัย
สงฆ์นครล ำปำง (๘)  วิทยำลัยสงฆ์ศรีสะเกษ (๙)  วิทยำลัยสงฆ์พุทธโสธร (๑๐)  วิทยำลัยสงฆ์เชียงรำย        
(๑๑) วิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (๑๒)  วิทยำลัยสงฆ์พ่อขุนผำเมือง เพชรบูรณ์ (๑๓)  วิทยำลัยสงฆ์รำชบุรี          
(๑๔) วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ (๑๕)  วิทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรีทวำรวดี (๑๖)  วิทยำลัยสงฆ์พิจิตร (๑๗) วิทยำลัย
สงฆ์ สุ พ ร รณบุ รี ศ รี สุ ว ร รณภู มิ  (๑๘ )  วิ ทย ำลั ยส งฆ์ ร ะยอ ง   (๑๙ )  วิ ทย ำลั ยส งฆ์ มห ำส ำรคำม                         
(๒๐) วิทยำลัยสงฆ์สุรำษฎร์ธำนี  (๒๑) วิทยำลัยสงฆ์อุทัยธำนี  (๒๒) วิทยำลัยสงฆ์เพชรบุรี (๒๓)  วิทยำลัยพุทธ
ศำสตร์นำนำชำติ (๒๔)  วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำนเฉลิมพระเกียรติฯ

๔. โครงการขยายห้องเรียน จ ำนวน ๑ ส่วนงำน (๑) โครงกำรขยำยห้องเรียนคณะพุทธศำสตร์ วัดไชยชุมพล
ชนะสงครำม จ.กำญจนบุรี

๕. หน่วยวิทยบริการ  จ ำนวน  ๖ ส่วนงำน ประกอบด้วย (๑) หน่วยวิทยบริกำรคณะพุทธศำสตร์ วัดหงษ์
ประดิษฐำรำม (๒) หน่วยวิทยบริกำร วิทยำลัยสงฆ์พุทชินรำช  จ.ตำก (๓) หน่วยวิทยบริกำร คณะสังคมศำสตร์ 
วัดใหญ่อินทำรำม (๔) หน่วยวิทบบริกำร วิทยำลัยพุทธชินรำช วัดหมอนไม้ (๕) หน่วยวิทยบริกำร วิทยำเขต
นครสวรรค์วัดบรมธำตุ (๖) หน่วยวิทยบริกำร คณะสังคมศำสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔๖



เพ่ือให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วน
งำนจัดกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยำเขต และวิทยำลัย 
น ำส่งข้อมูลผ่ำนระบบกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ใน
ระบบ che qa online สนง.ประกันคุณภำพ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับส่วนงำนจัดกำรศึกษำถึงวิธีกำรและขั้นตอน และปัญหำในกำรกรอก
ข้อมูลในระบบ che qa online ในระดับหลักสูตร (หลักสูตรเดี่ยว 
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกรหัส ) กรอกข้อมูลในระบบ 
che qa oniline ๘ หมวด และหลักสูตรรวม (กรอกข้อมูลในระบบ che
qa online ๔ หมวด ประกอบด้วย หลักสูตรภำยใต้สังกัด บัณฑิต
วิทยำลัย คณะพุทธศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ และคณะสังคมศำสตร์ 
ผ่ำนกำรประชุมออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม ZOOM จ ำนวน ๗ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ วันอังคำรที่ ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ วันอังคำรที่ ๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๗ วันอังคำรที่ ๗ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

๗จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



ดาวน์โหลดวีดีโอ
ขั้นตอนการกรอกได้ที่ นี้

การกรอกข้อมูลในระบบ che qa online ระดับหลักสูตร หลักสูตรรวม หลักสูตรเดี่ยว 
หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงแบบแยกรหัส ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลในระบบ che qa online กรอก
ข้อมูล จ ำนวน ๘ หมวด

ส ำหรับหลักสูตรรวม หลักสูตรเดี่ยว หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงแบบแยกรหัส เมื่อกรอกข้อมูล 
Input ทั้ง ๔ หมวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องด ำเนินกำรกรอกข้อมูลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒. อาจารย์
หมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต 
หมวดที่ ๔ ข้อมูลสรุปรายวิชา
หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 
หมวดที่ ๖. ข้อคิดเห็น
หมวดที่ ๗ การเปลี่ยนแปลที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  
หมวดที่ ๘ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

และการรายงานผล

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔๘



๙จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีส่วนงำนที่เข้ำรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ ระดับวิทยำลัย 
ด้วยระบบเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) จ ำนวน ๒ ส่วนงำน คือ วิทยำลัยพุทธ
ศำสตร์นำนำชำติ (IBSC) และวิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำรตรวจประเมินคุณภำพผ่ำนระบบ
ออนไลน์  Zoom Meeting โดยมี ผศ.เสำวลักษณ์ สุขประเสริฐ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจกำรประเมินคุณภำพ

การตรวจประเมินคุณภาพ ระดบัวิทยาลยั 

ดว้ยระบบเกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)

เพ่ือยกระตับกำรพัฒนำของวิทยำลัยฯ จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องเน้นกำรด ำเนินกำรที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิผล โดยเฉพำะกระบวนกำรหลักของแต่ละพันธกิจ ทั้งนี้อำจต้องมีกำร
ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนเดิมตั้งแต่ปัจจัยน ำเข้ำ เช่น เกณฑ์มำตรฐำนต่ำงๆ กฎหมำย/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควำมต้องกำรของตลำด ผู้ใช้บัณฑิต ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น เพื่อให้
ได้ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ รวมทั้งกำรก ำหนดตัวชี้วัตที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด ที่สะท้อนถึง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรต ำเนินกำร (ทั้ง Leading และ Lagging indicators) 
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละกระบวนกำรสำมำรถใช้ในกำรก ำกับติดตำมได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๐ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔๑๐



ท่ีปรกึษา     : พระสวุรรณเมธาภรณ์, ผศ. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. พระมหาสทุศัน์ ตสฺิสรวาที

ด าเนินการ : ส านกังานประกนัคุณภาพ ส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

คณะผูจ้ดัท า : พระมหาสรุะศกัดิ ์ธรีว โส พระวทิรูย์ ฐานงฺกโร นางสาวฐาณิชญาณ์ มคัวลัย์

และนายไวพจน์   ปรารืนา

ที่ปรึกษา     : พระสุวรรณเมธำภรณ์, ผศ. พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส ศ.ดร. พระศรีศำสนบัณฑิต, ผศ.

ด าเนินการ : ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

คณะผู้จัดท า : พระมหำสุระศักดิ์ ธีรว โส พระวิทูรย์ ฐำนงฺกโร นำงสำวฐำณิชญำณ์ มัควัลย์ และนำยไวพจน์  ปรำรถนำ

เว็บไซต์ : https://qa.mcu.ac.th


