
จุลสารประกันคุณภาพ

ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๓ 
เดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ส านักงานประกันคุณภาพ



การตรวจประเมินตนเอง

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย   

๑จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

วัตถุประสงค์

๑. เพ่ือเผยแผ่และประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๒. เพ่ือเป็นส่ือกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๓. เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือ

เป็นงานหลักที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน



สารจาก
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาขาวชิา
จติวทิยาชวีติ
และวามตาย
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พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.

การประกันคุณภาพภายในจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่แต่ละส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนดและเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษาจะต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่วนงานของตนเสนอต่อส่วนงานที่
เกี่ยวข้องตามล าดับ เพ่ือก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการภายในแต่ละส่วนงาน 
เพ่ือเป็นเครื่องยืนยันว่าการบริหารงานและการจัดการภายในของแต่ละส่วนงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ด้วยเหตุที่เป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการจึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้ของผู้บริหารสูงสุด

โดยแต่ละส่วนงานจะต้องตระหนักรู้ใส่ใจและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งการบริหารจัดการภายในที่ดีโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลสอดประสานกับระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยจะท าให้งานประกันโลดแล่นไป
ตามระบบมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพทั้งภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระหว่างเดือน กรกฎาคม–สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  มีคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยที่ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน ๔๐ ส่วนงาน แยกเป็น คณะ ๕ แห่ง วิทยาเขต ๑๑ แห่งและวิทยาลัย ๒๔ แห่ง 
และมีส่วนงานที่ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx จ านวน ๒ ส่วนงานได้แก่  วิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ           

ขอเป็นก าลังใจ และส่งความปรารถนาดีมายังผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพในทุกส่วนงานที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละเพ่ือส่วนรวมผ่านมากับจุลสารฉบับนี้ และถ้าส่วนงานใด ๆ ทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาคมีข้อมูลด้านประกันคุณภาพที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ ขอให้ได้น ามาลงและแสดงความ
คิดเห็นได้โดยถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งด้วยขอให้ทุกท่านมี
สุขภาพแข็งแรงและท างานอย่างมีความสุขตลอดไป



สาขาวชิา
จติวทิยาชวีติ
และวามตายพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. 

(ป.ธ.๗, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.) 

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ

ขอถวาย 
มุทิตาสักการะ
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๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
“เตรียมความพร้อม

การใช้เกณฑ์ EdPEx” 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดโครงการ
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ 
EdPEx"ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี 

โดยมี พระปิฎกโกศล , ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัย
สงฆ์ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมี พระศรีศาสน
บัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบตีฝ่ายประกันคุณภาพ ผศ.ปรานี 
พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
พระมหาสุระศักดิ์ ธีรว โส ผู้อ านวยการส านักงานประกัน
คุณภาพ และนางสาวฐาณิชญาญ์ มัควัลย์ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx ซึ่งในการ
อบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
สงฆ์ราชบุรีเข้าร่วมอบรมประมาณ ๓๕ รูป/คน ในปัจจุบัน มี
ส่วนงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) “Education     
Criteria for Performance Excellence” จ านวน ๑๑ ส่วน
งาน แยกเป็นส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx มากกว่า ๓ ปี

มี  ๒ ส่ วนงาน คือ (๑ )  วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ (๒) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระ
เกียรติฯ และส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ มี ๙ ส่วนงาน คือ (๑) วิทยาเขต
ขอนแก่น (๒ )  วิทยา เขตบา ฬีศึกษาพุทธโฆส
นครปฐม (๓) คณะสังคมศาสตร์ (๔) วิทยาเขต
พะเยา (๕) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (๖) วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี (๗) วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ 
(๘) วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน (๙) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕๔



วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดย พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,รศ.
ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิม
พระเกียรติฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ๓ ท่าน ได้แก่ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ประธาน
กรรมการ อ.วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต กรรมการ และรศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา กรรมการ ณ ห้องประชุมพระเทพเวที 
๒๐๒ ชั้นที่ ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
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วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ มจร โดยมี พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร 
ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ๓ ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์พันธ์ศักดิ์ กุมมาลือ ประธานกรรมการ อาจารย์
วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต กรรมการ และอาจารย์ศิริลักษณ์ 
เกี่ยวข้อง กรรมการ ณ ห้องประชุม IBSC อาคาร ๑ ชั้น 
๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนนิการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) 

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕๖



พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า ภายหลังที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรภายใต้เกณฑ์ EdPEx น า
โดยอาจารย์พันธ์ศักดิ์ กุมมาลือ ประธานกรรมการ อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต กรรมการ และอาจารย์ศิริลักษณ์ 
เก่ียวข้อง กรรมการ ที่เข้ามาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการวิทยาลัย (Assessor) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใน
วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น หลังจากคณะกรรมการทั้ง ๓ คน ได้ประมวลข้อมูลหลักฐานและร่องรอย
การท างานผ่านการสัมภาษณ์และการสังเกตในพ้ืนที่จริง (Site Visit) ได้แจ้งผลการประเมินอย่างเป็นทางการ โดย IBSC 
ได้รับผลการประเมินการบริหารจัดการองค์กรที่ ๒๗๓ คะแนน

ขั้นตอนต่อไปนี้ IBSC จะด าเนินการน าข้อสังเกตของคณะกรรมการมาปรับปรุงข้อมูลในการด าเนิน ทั้ง OP, 
Process และ Result เพ่ือเข้าสู่โครงการขอรับรับการประเมิน EdPEx 200 จากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป และหากผ่าน EdPEx 200 IBSC จะขอรับการประเมิน
แบบ Thailand Quality Class Plus (TQC) ในปี ๒๕๖๖ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการวิทยาลัยให้สามารถตอบ
โจทย์ตนเองและสังคมโลก

"วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร" 

ได้รับการประเมิน EdPEx ประจ าปี ๒๕๖๔ ที่ ๒๗๓ คะแนน 

เตรียมเข้าสู่ EdPEx 200 ของ สป.อว.

๗จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕





วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๕

โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี และผู้บริหาร 
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีจ านวน ๕ ท่านดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร .วศิน อิงคพัฒนากุล ประธาน
กรรมการ

๒. รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา กรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ กรรมการ

๔. ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ กรรมการ

๕. รองศาสตราจารย์ ดร .โกนิฎฐ์ ศรีทอง กรรมการและ
เลขานุการ

ในการประชุมดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้า
ร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ รูป/คน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
และผ่านระบบ Zoom ONLINE

๙จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕



บรรยายกาศการตรวจประเมิน ระดับสถาบัน

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕๑๐



การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจประเมินได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่าง
วันที่ ๒๕ –๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ตามกระบวนการ
ในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ๑๓ ตัวบ่งชี้ และ
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ .ศ .๒๕๖๑ จ านวน ๗ ตัวบ่ งชี้  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ 
กา รผลิ ตบัณ ฑิต  อ งค์ ป ร ะกอบที่  ๒  ก า ร วิ จั ย 
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 
๔  ก า รท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ปะแล ะวั ฒน ธ ร รม  แ ล ะ 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น ๒๐ 
ตัวบ่งชี้

คณะกรรมการ กล่าวถึงจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการด าเนินงานด้านการบริการ
วิชาการครอบคลุมทั่วประเทศ ควรจัดท าแผนบริการ
วิชาการแก่สังคม มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมตามจุดเน้น   
อั ต ลั กษณ์ และความได้ เ ป รี ยบ เ ชิ งพื้ นที่ ข อ ง
มหาวิทยาลัย โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล
ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา       
ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
ประจักร์  รอดอาวุธ และรองศาสตราจารย์ ดร .โกนิฏฐ์
ศรีทอง น าเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ มีพระธรรมวัชรบัณฑิต ,ศ .ดร . 
อธิการบดี และผู้บริหาร เข้าร่วมฟังผลการประเมิน ณ 
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี ต.ล าไทร 
อ .วังน้อย จ .พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย อยู่ในระดับ "ดีมาก" ได้คะแนน ๔.๕๓

รองศาสตราจารย ์ดร. วศิน อิงคพฒันากลุ  
ประธานกรรมการ

๑๑จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕



พระมหาเผือ่น กิตติฺโสภโณ, ผศ.ดร.

(ป.ธ.๗, พธ.บ. (จิตวิทยา), ศศ.ม. (จิตวิทยาปรึกษา), 

Ph.D. (Psychology))

ในโอกาสได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ขอถวาย 
มุทิตาสักการะ

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕๑2

๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการให้ความรู้ EdPEx ระดับ
คณะและมหาวิทยาลัย โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและได้ให้โอวาทเก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวเข้าสู่ EdPEx และในการอบรมโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 2 วัน ได้มี
วิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

๑๓จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕



และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร และ
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ มีผู้บริหาร คณาจารย์ จ านวน 60 รูป/คน และมีส่วนงานจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จ านวน 9 ส่วนงานเข้าร่วม
อบรม ประกอบด้วย (๑) วิทยาเขตขอนแก่น (๒) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (๓) คณะ
สังคมศาสตร์ (๔) วิทยาเขตพะเยา (๕) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (๖) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (๗) 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ (๘) วิทยาลัยล าพูน และ (๙) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ ห้องประชุม 2 (ห้องมุก) ชั้น 1 
อาคารหอประชุมมวก. 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต .ล าไทร  
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมของโครงการอบรม EdPEx อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๑๒

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕๑๔



วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ วิทยากร ให้ความรู้เรื่อง ขั้นตอนการ
กรอก CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร เพื่อการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร  ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จัดการเรียน
การสอน ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ นับได้ ๒ อย่าง คือ (๑) 
นับตามหลักสูตรที่มเีลขรหัสในระบบ CHECO และ CHEQA Online มีจ านวน ๒๑๙ หลักสูตร และ (๒) นับแยก
ตามหลักสูตรที่เปิดสอน มีจ านวน ๒๘๗ หลักสูตร ในการอบรมใหค้วามรู้ในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ ZOOM มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวนทั้งสิน้ ๕๐ รูป/คน

พระมหาเผื่อน กิตติฺโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ,
ศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และพระมหาสุระศักดิ์ ธีรว โส ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ ได้
เข้าร่วมประชุม สัมมนา เรื่อง "EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting" 
มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค 
กรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ใน
การประกันคุณภาพภายในเพ่ือกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๑๕จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕



การประชมุสมัมนา 
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา

ที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรฐานการอดุมศกึษา ๖ ฉบับ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและผู้บริหารส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสัมมนา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ๖ 
ฉบับ และรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้  หลักเกณฑ์การตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา คลังหน่วยกิต และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมี ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิการ ประธาน 
กมอ. ร่วมกับ ศ.กิตติคุณสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รศ.บัณฑิต ทิพากร และ รศ.บวร ปภัสราทร เป็นวิทยากร
บรรยายและชี้แจ้งการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom
จ านวน ๓๕๐ รูป/คน

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕๑๖



“การจดัท าแผนกลยทุธ ์EdPEx และการด าเนนิงาน
ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการ”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตนเอง ด้วยเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  เรื่อง ”การ
จัดท าแผนกลยุทธ์  EdPEx และการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ” ณ ห้องประชุมพระเทพเวที 
๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นคร
น่านฯ โดยมี ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ เป็นวิทยากรให้
ค ว ามรู้ ใ นก ารอบรม  พร้ อมด้ ว ย  พระมหา เ ผื่ อ น           
กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ    
นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อ านวยการส านัก
ประกันคุณภาพ นอกจากนี้ ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ ของ มจร.วข.ขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมในครั้ง
นี้ด้วย

พระชยานันทมุน,ีรศ.ดร. 

ผู้อ านวยการวิทยาลยัสงฆ์นครนา่นฯ 

๑๗จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕



โดยมี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ ผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
และนางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ านวน ๒๐ รูป/คน

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๓ เดือน กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๕๑๘

กิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหวา่งสว่นงาน

วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ส านักงานประกันคุณภาพจัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานกับวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี



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     : พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.  พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) 

พระมหาเผื่อน กิตติฺโสภโณ, ผศ.ดร. 

ด าเนินการ : ส านักงานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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

เว็บไซต์ : https://qa.mcu.ac.th
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