
จุลสาร
ประกันคุณภาพ

ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ 
เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๐๒๒

ส านักงานประกันคุณภาพ



การตรวจประเมนิตนเอง
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย   

๑จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม

วัตถุประสงค์

๑. เพ่ือเผยแผ่และประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๒. เพ่ือเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๓. เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือ

เป็นงานหลักที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน



สารจาก
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาขาวชิา
จติวทิยาชวีติ
และวามตาย

การประกนัคณุภาพภายในจดัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาที่แต่ละส่วนงานของ
มหาวทิยาลยัทัง้ส่วนกลางและภมูภิาคตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่องตามนโยบายทีม่หาวทิยาลัยก าหนดและเมื่อ
สิน้สุดปีการศกึษาจะต้องจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในส่วนงานของตนเสนอต่อ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามล าดบั เพื่อก ากบัติดตาม ตรวจสอบและประเมนิความก้าวหน้าการบรหิ ารจดัการ
ภายในแต่ละส่วนงาน เพื่อเป็นเครื่องยนืยนัว่าการบรหิารงานและการจดัการภายในของแต่ละส่วนงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรอืเกณฑต์ามที่มหาวทิยาลยัก าหนดหรอืไม่ด้วยเหตุทีเ่ป็นภารกจิหนึ่งของกระบวนการบรหิาร
จดัการนี้เองหนึ่งของกระบวนการบรหิารจดัการนี้เองจงึเป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบอย่างหลกี เลี่ยงมไิด้ของ
ผูบ้รหิารสงูสุด

โดยแต่ละส่วนงานจะตอ้งตระหนกัรูใ้ส่ใจและใหค้วามสนใจเป็นอยา่งยิง่การบรหิารจดัการภายในที่
ดโีดยยดึหลกัธรรมาภบิาลสอดประสานกบัระบบประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลยัจะท าให้งานประกนั
โลดแล่นไปตามระบบมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพทัง้ภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ ระหว่างเดอืน กรกฎาคม–สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  มคีณะ วทิยาเขตและวทิยาลยัที่
ไดร้บัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน จ านวน ๔๒ ส่วนงาน  แยกเป็น คณะ ๕ แห่ง วทิยาเขต ๑๑ 
แห่งและวทิยาลยั ๒๖ แห่ง 

ขอเป็นก าลังใจ และส่งความปรารถนาดีมายงัผู้รบัผิดชอบงานประกันคุณภาพในทุกส่วนงาน        
ทีป่ฏบิตังิานดว้ยความทุ่มเทแรงกายแรงใจเสยีสละเพื่อส่วนรวมผ่านมากบัจุลสารฉบบันี้ และถ้าส่วนงานใด ๆ 
ทัง้ส่วนกลาง และส่วนภูมภิาคมขีอ้มลูด้านประกนัคุณภาพที่ต้องการจะประชาสมัพนัธ์หรอื เผยแพร่ ขอให้ได้
น ามาลงและแสดงความคดิเหน็ได้โดยถอืว่าเป็นการประชาสมัพนัธ์งานประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัอกี
ช่องทางหน่ึงดว้ยขอใหทุ้กท่านมสีุขภาพแขง็แรงและท างานอย่างมคีวามสุขตลอดไป

พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕2



โครงการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างส่วนงาน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน เพ่ือกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ส่วนงานเล็งเห็นความส าคัญของการปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และใช้กลไกการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือ
ก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเป็นการยกย่องส่วนงาน 
ที่มีกระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จน
เป็นแบบอย่างแก่ส่วนงานอ่ืน ซึ่งส านักงานประกันได้จัด 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
ระหว่างส่วนงาน วันที่  2- 25 กุมภาพันธ์  2565
จ านวน 7 ส่วนงาน ๗ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
ครั้งที่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
ครั้งที่ ๓ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี
ครั้งที่ 4 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ครั้งท่ี 5 วิทยาลัยสงฆ์เลย
ครั้งที่ 6 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
ครั้งที่ 7 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ส่วนงาน มีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด”  มีความเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๕๕ 

๓จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕



พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประธานในพิธีกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงาน มีสาระส าคัญดังนี้  “การประกันคุณภาพ
การศกึษา ควรจะมีการวางรากฐานการบริหารจัดการองค์การให้เป็นระบบเพื่อจะก้าวต่อไปข้างหน้า ในการน า
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) น ามาใช้  และเป็นการลดภาระในการ
เตรียมการประเมินการศึกษาในรอบปีต่อไป” โดยให้มีส่วนงานจัดการศึกษา ระดับคณะ วิทยาเขต และ
วิทยาลัย เข้าร่วมในการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในปีการศึกษา 
2565 จ านวน ๑๐ ส่วนงาน

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕๔

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx

ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM



ผศ.เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ วิทยากร ให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) โดยสรุปสาระ ส าคัญคือ ความส าคัญของโครงรา่งองค์กร

สถาบัน สามารถใช้ประเมินตนเองในเบื้องต้น หากสามารถระบุได้ว่ามีประเด็นที่ไม่มีสารสนเทศ 
มีน้อย หรอืขัดแย้งกัน จะสามารถใช้ประเด็นเหล่านั้นมาวางแผนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ

โครงร่างองค์กรท าให้เข้าใจบริบทของสถาบัน วิธีที่ใช้ปฏิบัติการ และท าให้สถาบันสามารถระบุ
ลักษณะเฉพาะของตน เพื่อใช้ตอบค าถามของเกณฑ์ในหมวด 1-7 การตอบค าถามทั้งหมดในเกณฑ์ควรสัมพันธ์
กับบริบทของสถาบันที่อธิบายไว้ในโครงรา่งองค์กร

โครงร่างองค์กรช่วยให้สถาบัน สามารถระบุสารสนเทศส าคัญที่อาจขาดหายไป และช่วยให้
สถาบันมุง่เน้นไปที่ขอ้ก าหนดและผลลัพธ์การด าเนินการที่ส าคัญ

ผู้ตรวจประเมิน EdPEx
(สป.อว.)

๕จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

สุขประเสรฐิ 
ผศ.เสาวลักษณ์



จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕๖



พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ได้ให้นโยบายไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการ

เปิดโครงการให้ความรู้ EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ว่า “ส่วนงานจัดการศึกษาของมหาจุฬาฯ ให้ใช้เกณฑ์ 

EdPEx ในการบริหารองค์กร ไม่บังคับ แต่เป็นการสมัครใจใช้เกณฑ์นี้ วิเคราะห์ความเหมาะสมจากบริบทของ

ส่วนงานตนเอง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๕ อย่างน้อย ๑๐ ส่วนงานต้องใช้เกณฑ์ EdPEx”

“EdPEx ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

๗จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕



มหาจุฬาฯ เริ่มใช้ เกณฑ์ EdPEx ตั้ งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โดย วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ (IBSC) เป็นส่วนงานแรกที่ใช้ เกณฑ์นี้  
ต่อมา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นส่วนงานที่  ๒ และ สภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวัน
พุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้วิทยา
เขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นส่วนงานที่ ๓ 
เพ่ือใช้เกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็น
ต้นไป

ส่ วนงานจัดการศึกษาอยู่ ระหว่ า ง เสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เกณฑ์นี้ อีก ๓ แห่ง คือ 

(๑) วิทยาเขตขอนแก่น 
(๒) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
(๓) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕๘

EdPEx ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า “Education Criteria for Performance Excellence” ภาษาไทย คือ “เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์

Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality

Award: TQA) เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ท าให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด)

และช่วยในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถาบันของเราจริงๆ

EdPEx มจร. ครัง้แรก



ขั้นตอนการเข้าสู่เกณฑ์คณุภาพการศึกษา

เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ EdPEx

Step one

Step Two

ส่วนงานจัดการศึกษา น าเสนอสภา

วิชาการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ /เอกสารประกอบ 

๑ .  มติ คณะกรรมการประจ า ส่ วน งานจั ด

การศึกษา ๒ .  ผลการตรวจประเมินปีล่าสุด      

๓. โครงร่างองค์กร (OP)

คณะกรรมการประจ าส่วนงานจัด

การศึกษา มีมติเห็นชอบใช้เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษา เ พ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ 

(EdPEx) 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติ

อนุมัติการขอใช้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ 

(EdPEx) แก่ส่วนงานจัดการศึกษา

Step Three

Step Four

Step Five

๙จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

Step Six

คณะกรรมการประกันคุณภาพการ           
ศึกษาพิจารณาเห็นชอบ /เอกสารประกอบ      
๑ .  มติ คณะกรรมการประจ าส่ วนงานจั ด
การศึกษา ๒ . ผลการตรวจประเมินปีล่าสุด      
๓. โครงร่างองค์กร (OP)

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบฯ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/เอกสาร
ประกอบ  ๑. มติเห็นชอบการขอใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ๒. ผลการตรวจ
ประเมินปีล่าสุด ๓. โครงร่างองค์กร (OP)

ส านักงานประกันคุณภาพ จัดท าหนังสือ
ขอเข้ารับการใช้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ 
(EdPEx) น าเสนอ สป.อว. โดยท่านอธิการบดี ลง
นาม /เอกสารประกอบ ๑. มติการอนุมัติขอใช้
เ ก ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ฯ  ( EdPEx)
๒.โครงร่างองค์กร (OP)

d x

๑

๓

๕

๖

๔

๒



ส่วนงานจัดการศึกษาจัดท าและส่ งข้อมูลให้แก่
มหาวิทยาลัยและน าเข้าสู่ระบบ CHE QA Online

โครงร่างองค์กร (OP) พร้อมก าหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของส่วน
งาน เพ่ือใช้ เป็นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพ 
(Goal-based) พร้อมรายงานวิธีการน าเกณฑ์ EdPEx
ไปใช้ในส่วนงานว่ามีแนวทางในด าเนินการอย่างไร

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set เข้าสู่
ระบบ CHE QA Online

การด าเนินของส่วนงานจดัการศึกษา
เข้ารบัการใชเ้กณฑ์คณุภาพการศึกษา 

เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

ส่วนงานจัดการศึกษาจัดท าและส่ งข้อมูลให้แก่
มหาวิทยาลัยและน าเข้าสู่ระบบ CHE QA Online

รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานที่
ส่วนงานจัดการศึกษาก าหนดในปีที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่
ระบบ CHE QA Online

การด าเนินงานของส่วนงานจดัการศึกษา

ปีท่ี ๑

ปีท่ี ๒

๒.๑

๒.๒

๑.๓

๑.๒

๑.๑

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕๑๐



ปีท่ี ๓

ส่วนงานจัดการศึกษาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง เพ่ือเข้ารับการตรวจประเมิน โดย
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน (EdPEx) 

(๑ )  ส่ ว น ง า น จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  พิ จ า ร ณ า
คณะกรรมการในการตรวจประเมินฯ 

(๒) ส านักงานประกันคุณภาพ จัดท าหนังสือขอ
อนุมัติผู้บังคับบัญชา และหนังสือเชิญคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน 

(๓ )  ส า นั ก ง า น ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พ  จั ด ส ร ร
งบประมาณในการตรวจประเมินฯ

๓.๑
ส่วนงานจัดการศึกษาจัดท าและส่งข้อมูลให้แก่

มหาวิทยาลัยและน าเข้าสู่ระบบ CHE QA Online
(๑) รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานที่

ส่วนงานจัดการศึกษาก าหนดในปีท่ี ๑
(๒) รายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx
(๓) ผลการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx ของ

คณะกรรมการ
(๔) ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ 

CHE QA Online

๓.๒

๑๑จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕



โครงการเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน EdPEx : ๒๐๐

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Action Plan Refinement”

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Action Plan Refinement” ภายใต้ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน EdPEx : ๒๐๐ โดยมี
ผศ.ดร.พนาสัณฑ์  เกาะสุวรรณ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพุทธปัญญา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕๑๒



ในการด าเนินการ EdPEx ของ

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เริ่มแล้วด้วยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “EdPEx : การเขียนโครงร่าง

องค์กร (Organizational Profile : OP) เพ่ือเข้าใจ   

อัตลักษณ์” ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ 

ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพิชยญาติ

การามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร

ก้าวท่ี ๑ ของ EdPEx
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ก้าวท่ี ๑ ก้าวแรก

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/

๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นส่วนงานที่ ๓ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปี

การศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๑๓จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร 

บรรยาย เรื่อง “รู้จักและเข้าใจวิทยาเขตผ่านการ

เขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : 

OP)” และ “แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 

จากการวิเคราะห์ตนเองผ่านโครงร่างองค์กร”

“รูจ้กัและเข้าใจการเขียนโครงรา่งองค์กร 
(Organizational Profile : OP)” 

ก้าวท่ี ๑ ก้าวแรก

แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้  เ รื่ อ ง  “ EdPEx

เครื่ องมือพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ ถอด

บทเรียนจากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ” โดย พระมหาเผื่อน กิตฺติ

โสภโณ ผศ.ดร. และ ดร.ช านาญ เกิดช่อ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

บรรยากาศการประชมุเชงิปฏิบติัการ

ปฏิบัติการ “การเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)” ปฏิบัติการ “การเขียนแผนพัฒนา

องค์กร” การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นแบบสบายๆ ไม่เคร่งเครียด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์

และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของวิทยาเขต โดยการน าของพระเทพสุวรรณเมธี, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ   

พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาสุระศักดิ์ ธีรว โส ผู้อ านวยการ

ส านักงานประกันคุณภาพ นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕๑๔



๑.แผนปฏิบัติการจดัท าแผนกลยุทธ ์

๒.แผนปฏิบัติการฟังเสียงลูกค้า (VOC) 

๓.แผนปฏิบัติการการส่ือสารองค์กร

๔.แผนปฏิบัติการจดัท ากระบวนการท างาน 

วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้ผลงาน คือ 

๑) โครงรา่งองค์กร (Organizational Profile : OP) 

๒) แผนพฒันาองค์กร ๔ แผน คือ 

ผลจากการประชมุเชงิปฏิบัติการ
ก้าวท่ี ๑ ของ EdPEx

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

๓) การจดัต้ังคณะกรรมการด าเนินการ EdPEx ของวทิยาเขต ๔ คณะ คือ

(๑) คณะกรรมการอ านวยการ EdPEx

(๒) คณะกรรมการ EdPEx วทิยาลัยสงฆ์  

(๓) คณะกรรมการ EdPEx ส านักงานวทิยาเขต และ 

(๔) คณะกรรมการ EdPEx ส านักวชิาการ

๑๕จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕



ก้าวท่ี ๒ ของ EdPEx
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ก้าวท่ี ๒ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จัดท าแผนกลยุทธ์ ๕ ปี ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๕

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕๑๖



ตรวจประ เมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ประจ า ปีการศึกษา  ๒๕๖๔

- ส่วนจัดการศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน

- กรอกข้อมูลใน MCU E-SAR และ CHE QA Online

- ตรวจประเมิน Online หรือ Onsite  ในระบบ MCU 

e-SAR มิถุนายน ๒๕๖๕

- กรอกข้อมูลใน MCU E-SAR และ CHE QA Online

- ตรวจประเมินมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA Online   

ตุลาคม ๒๕๖๕

- มหาวิทยาลัยคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการและ

กรรมการ

- กรอกข้อมูลใน MCU E-SAR และ CHE QA Online

- ตรวจประเมิน Online วิทยาเขตและวิทยาลัย ในระบบ CHE 

QA Online  กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ตรวจ Onsite วิทยาลัยสงฆ์ ๗ แห่ง คือ  

(๑) วิทยาลัยสงฆ์เลย  

(๒) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

(๓) วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

(๔) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์   

(๕) วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี  

(๖) วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี   

(๗) วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย)์

- ตรวจประเมิน Online บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ ในระบบ

CHE QA Online สิงหาคม ๒๕๖๕

ตรวจ

ปร ะ เมิ น

หลั กสู ตร    

ตรวจ

ปร ะ เมิ น

คณะ  วิ ทยา

เขต  

วิ ทยาลั ย

ตรวจ

ปร ะ เมิ น

มหา วิทยาลั ย

๑๗จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕



จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๑ ฉบบัเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕๑๘

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ น. -๑๖.๐๐ น
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี มจร วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา

และผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting
โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ประธานที่ประชุม 

และมีผู้ทรงคุณวุฒิ มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร อาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๒๕ รูป/คน เข้าร่วมประชุม เพ่ือขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ก้าวไปสู่ EdPEx ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา



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   ปรารถนา

ที่ปรึกษา     : พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ.

ด าเนินการ : ส านักงานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะผู้จัดท า : พระมหาสุระศักดิ์ ธีรว โส พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ และนายไวพจน์  ปรารถนา

เว็บไซต์ : https://qa.mcu.ac.th


