
 

คู่มือส่วนงานจัดการศึกษา                            
เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 

 
คูมือสวนงานจัดการศึกษา 

เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
 
   หนา 
สวนที่ ๑ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ ๑ 

๑.๑ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ๑ 
(๑) หลักสูตรที่เปดสอนแหงเดียว  ๑ 

  (๒) หลักสูตรที่เปดสอนหลายแหง ๓ 
๑.๒ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ๖  
 

สวนที่ ๒ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตและวิทยาลัย ๙ 
๒.๑ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ๙ 
๒.๒ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต/วิทยาลัย ๑๒ 
 

สวนที่ ๓ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โครงการขยายหองเรียน/หนวยวิทยบริการ ๑๔ 
 
ภาคผนวก   ๑๗ 

ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
               เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๘ 

แบบแบบฟอรมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ๒๕ 
 PowerPoint แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๘ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



// ๑ // 
 

 
 
 
 

สวนที่ ๑ 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ 
 
 
     บัณฑิตวิทยาลัยและคณะในสวนกลาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒ ระดับ คือ 
(๑) ระดับหลักสูตร และ (๒) ระดับคณะ  

๑.๑ การตรวจประเมินระดับหลักสูตร ตรวจประเมินทุกหลักสูตรตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  ทั้งนี้ คณะ ดําเนินการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
เอง โดยเลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น 

๑.๒ การตรวจประเมินระดับคณะ ตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่ สกอ.กําหนด โดยบัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ รวบรวมผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร มาเปนสวนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับคณะ กรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัย และ CHE 
QA Online ของ สกอ. และสํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการประสานงานการตรวจประเมินระดับคณะ 
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
๑.๑ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
 บัณฑิตวิทยาลัยและคณะในสวนกลาง รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ตามประเภทของหลักสูตร
ที่เปดสอนแหงเดียวหรือเปดสอนหลายแหง ตามลําดับขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้ 
 

(๑) หลักสูตรที่เปดสอนแหงเดียว  
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑ กําหนดวันตรวจ
ประเมิน  ระดับ
หลักสูตร 

   กําหนดวันตรวจประเมินหลักสูตรที่
เ ป ด ส อ น แ ห ง เ ดี ย ว ข อ ง บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย/คณะ ใหอยูภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ รวมกับ
อาจารยผูรับผิด 
ชอบหลักสูตร



// ๒ // 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ของบัณฑิต
วิทยาลัย/คณะ 

๒ เ ลื อ ก แ ล ะ ติ ด ต อ
ประสานงานผูประเมิน
ระดับหลักสูตร 
   
 

   ๑. กรณีพรอมขอรับรองคุณภาพ
ตองเลือกผูประเมินที่ขึ้นทะเบียน 
สกอ. ๓ คน โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปน
ผู ท ร งคุณวุฒิ ภ ายนอก ประธาน
กรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน และหนึ่งคนมีวุฒิตรงกับสาขา
ที่ประเมิน  
   ๒. กรณีไมพรอมขอรับรองคุณภาพ
อาจเลือกผูประเมินที่ขึ้นทะเบียน 
สกอ.หรือผูประเมินของ ม จ ร ๓ คน 
   ๓. ติดตอประสานผูประเมินเพื่อ
จองวันตามที่กําหนด 

กุมภาพันธ 
– มีนาคม  
๒๕๖๓ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ รวมกับ
อาจารยผูรับผิด 
ชอบหลักสูตร
ของบัณฑิต
วิทยาลัย/คณะ 

๓ รายงานผลการดําเนิน 
งานหลักสูตร ตามตัว
บงชี้ รอบ ๙ เดือน  

  ๑. ตรวจสอบขอมูลหลักสูตร  ตาม
ตัวบงชี้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ในตัวบงชี้ที่  ๑.๑ และ ตัวบงชี้ เชิ ง
ปริมาณ 
   ๒.  รายงานขอมูลหลักสูตร ใน
โปรแกรมติดตามขอมูลของสํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

กุมภาพันธ 
- มีนาคม 
๒๕๖๓ 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

๔ แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร 

   ๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรม 
การตรวจประเมินระดับหลักสูตร ลง
นามโดยคณบด ี
   ๒. แจงคําสั่งและทําหนังสือเชิญ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

เมษายน 
๒๕๖๓ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ 
 

๕ ทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร  
 

   ๑. รวบรวมขอมูลและจัดทําราย 
งานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
(SAR) 
   ๒ .  ร วบรวม เอกสารหลั กฐ าน
ประกอบ  

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 



// ๓ // 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๖ กรอกขอมูลรายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR)  ระดับหลักสูตร 
เขาในระบบ MCU e-
SAR  และ CHE QA 
Online 

   ๑. กรอกขอมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  ระดับหลักสูตร เขาใน
ระบบ MCU e-SAR 
   ๒. กรอกขอมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ๘ หมวด
ใน  CHE QA Online 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

๗ ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร  

   ๑. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภาย ใน ระดั บหลั ก สู ต ร  ใ ช เ ว ล า
หลักสูตรละ ๑ วัน 
   ๒. คณะกรรมการตรวจและกรอก
ผลการประเมินใน CHE QA Online 
   ๓. รวบรวมผลการตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตรจัดทํา SAR  ระดับคณะ 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ/อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

๘ สงรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาระดับหลักสูตร 

   ๑.  กรอกผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึ กษาภาย ในระดั บ
หลักสูตร ลงในระบบ MCU e-SAR  
   ๒. สงรายงานผลการตรวจประเมิน
หลักสูตร เปนเอกสาร ตามรูปแบบที่
กําหนดมาที่สํานักงานประกันคุณภาพ 
๑ ชุด 

มิถุนายน - 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ/อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

   
    (๒) หลักสูตรที่เปดสอนหลายแหง 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑ กําหนดวันตรวจ
ประเมิน  ระดับ
หลักสูตร 
 

   ๑ .  กํ าหนดวั น ตร วจประ เ มิ น
หลักสูตรที่เปดหลายแหงในที่ตั้งของ
คณะ โครงการขยายหองเรียนและ
หนวยวิทยบริการ ที่นําหลักสูตรไป
เปดสอน ใหอยูภายในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๓ 

กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ รวมกับ
อาจารยผูรับผิด 
ชอบสอนใน
บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ/โครงการ
ขยายหองเรียน/



// ๔ // 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

   ๒ . กํ า ห น ด วั น ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตรภาพรวมใหอยูภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

หนวยวิทย
บริการ 

๒ เ ลื อ ก แ ล ะ ติ ด ต อ
ประสานงานผูประเมิน
ระดับหลักสูตร 
   - หลักสูตรที่เปดใน
ที่ตั้งของคณะ โครงการ
ขยายหอง เรี ยนและ
หนวยวิทยบริการ ที่นํา
หลักสูตรไปเปดสอน 
   - หลักสูตรภาพรวม 
   
 

   ๑. กรณีพรอมขอรับรองคุณภาพ
ตองเลือกผูประเมินที่ขึ้นทะเบียน 
สกอ. ๓ คน โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปน
ผู ท รงคุณวุฒิ ภายนอก ประธาน
กรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน และหนึ่ งคนมีวุฒิตรงกับ
สาขาที่ประเมิน  
   ๒. กรณีไมพรอมขอรับรองคุณภาพ
อาจเลือกผูประเมินที่ขึ้นทะเบียน 
สกอ.หรือผูประเมินของ ม จ ร ๓ คน 
   ๓. ติดตอประสานผูประเมินเพื่อ
จองวันตามที่กําหนด 

กุมภาพันธ 
- มีนาคม 
๒๕๖๓ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ รวมกับ
อาจารยผูรับผิด 
ชอบหลักสูตร 

๓ รายงานผลการดําเนิน 
งานหลักสูตร ตามตัว
บงชี้ รอบ ๙ เดือน  

  ๑. ตรวจสอบขอมูลหลักสูตร ตาม
ตั ว บ ง ชี้ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ
หลักสูตร ในตัวบงชี้ที่ ๑.๑ และตัว
บงชี้เชิงปริมาณ 
   ๒ .  รายงานขอมูลหลักสู ตร ใน
โปรแกรมติดตามขอมูลของสํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

กุมภาพันธ 
- มีนาคม 
๒๕๖๓ 
 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

๔ แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร 

   ๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรม 
การตรวจประเมินระดับหลักสูตร ลง
นามโดยคณบดี ทั้งหลักสูตรที่ เปด
สอน ในบัณฑิ ต วิ ท ย าลั ย /คณะ /
โครงการขยายหองเรียน/หนวยวิทย
บริการ  
   ๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรม 
การตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
ภาพรวม 

เมษายน 
๒๕๖๓ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ 
 



// ๕ // 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

   ๓. แจงคําสั่งและทําหนังสือเชิญ
คณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร 

๕ ทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร ของหลักสูตร
ที่เปดสอนในทีต่ั้งของ
บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ 
โครงการขยาย
หองเรียนและหนวย
วิทยบริการในสังกัด 

   ๑. รวบรวมขอมูลและจัดทําราย 
ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ร ะ ดั บ
หลักสูตร 
   ๒. รวบรวมเอกสารหลักฐานประ 
กอบ  

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

๖ กรอกขอมูลรายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตร 
เฉพาะแตละแหง เขา
ในระบบ MCU e-SAR 
และ CHE QA Online 

   ๑. กรอกขอมูลรายงานการประ 
เมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เขา
ในระบบ MCU e-SAR 
   ๒. กรอกขอมูลรายงานการประ 
เมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ๔ 
หมวดใน CHE QA Online 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

๗ ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ในแตละแหง
ที่เปดสอน 

   ๑. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภาย ในระดั บหลั กสู ต ร  ใช เ ว ล า
หลักสูตรละ ๑ วัน ในที่ตั้งของสวนจัด
การศึกษาที่เปดสอนหลักสูตร 
   ๒. คณะกรรมการตรวจ ๔ หมวด
ใน CHE QA Online และ MCU e-
SAR 
   ๓. รวบรวมผลการตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตรจัดทํา SAR ภาพรวม 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

๘ สงรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาระดับหลักสูตร 

   ๑.  กรอกผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึ กษาภายในระดับ
หลักสูตร ลงในระบบ MCU e-SAR  
   ๒. สงรายงานผลการตรวจประเมิน
หลักสูตร เปนเอกสาร ตามรูปแบบที่

มิถุนายน - 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ/อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/
โครงการขยาย



// ๖ // 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

กํ า ห น ด ม า ที่ สํ า นั ก ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ ๑ ชุด 

หองเรียน/หนวย
วิทยบริการ 

๙ จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง
ภาพรวมของหลักสูตรที่
เปดหลายแหง 

   ๑. สังเคราะหผลการตรวจประเมิน
หลักสูตรที่เปดสอนทุกแหง จัดทําเปน
รายงานการประเมินตนเองภาพรวม
ของหลักสูตร     
   ๒.กรอกขอมูลและแนบหลักฐานลง
ระบบ CHE QA Online 

กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ/อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรจากทุก
สวนงานที่นํา
หลักสูตรไปเปด
สอน 

๑๐ ตรวจประเมินหลักสูตร
ภาพรวม 

   ๑. ตรวจประเมินหลักสูตรภาพรวม 
   ๒. คณะกรรมการตรวจประเมิน
และกรอกผลการประเมินในระบบ 
CHE QA Online ของ สกอ. ใหเสร็จ
กอนการตรวจประเมินคณะตนสังกัด
หลักสูตร 
   ๓. รวบรวมผลการตรวจประเมิน
หลักสูตรภาพรวมจัดทํา SAR  ระดับ
คณะ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ/อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรจากทุก
สวนงานที่นํา
หลักสูตรไปเปด
สอน 
 

 
 
   ๑.๒ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑ คัดเลือกประธาน
กรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 

   ๑. คัดเลือกประธานกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ จากบัญชีรายชื่อประธานตรวจ
ประเมินของ สกอ. 
   ๒. เสนอรายชื่อประธานกรรมการตอ
เลขานุ การคณะกรรมการประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  เ พื่ อ เ ส น อ
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

เมษายน 
๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ 



// ๗ // 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

    ๓ .  ติ ดตอประสานงานเพื่ อ เชิญ
ประธานกรรมการเขาตรวจประเมิน
บัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะตามวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒ แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ 

  ๑.  นํารายชื่อประธานกรรมการที่
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะคัดเลือกเพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
  ๒. คัดเลือกกรรมการตรวจประเมิน
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ เ ป น ค ณ ะ 
กรรมการตรวจประเมินบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะ 
  ๓.  จัดทําและแจงคําสั่ งแตงตั้ งแก
คณะกรรมการและบัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

สํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

๓ จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  
ระดับ คณะ 

   ๑. รวบรวมผลการตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตร มาเปนสวนหนึ่งของ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
คณะ 
   ๒. กรอกขอมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ในระบบ MCU e-SAR 
ของมหาวิทยาลัย และ CHE QA Online 
ของ สกอ. 

กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ 

๔ ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ 
คณะ  

  ๑. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 
  ๒. คณะกรรมการตรวจประเมินและ
กรอกผลการประเมินในระบบ CHE QA 
Online ของ สกอ.  

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ 
 

๕ สงรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาระดับคณะ 

   ๑. กรอกผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะของบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะลงในระบบ MCU e-
SAR  

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย/
คณะ 



// ๘ // 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

   ๒. สงรายงานผลการตรวจประเมิน
ระดับคณะ เปนเอกสาร ตามรูปแบบที่
กําหนดมาที่สํานักงานประกันคุณภาพ ๑ 
ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



// ๙ // 
 

 
 
 

สวนที่ ๒ 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 
 
     วิทยาเขตและวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับ
หลักสูตร และ (๒) ระดับวิทยาเขต/วิทยาลัย  

๒.๑ การตรวจประเมินระดับหลักสูตร ตรวจประเมินทุกหลักสูตรตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  ทั้งนี้ วิทยาเขต/วิทยาลัย ดําเนินการประเมินระดับ
หลักสูตรเอง โดยเลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

๒.๒ การตรวจประเมินระดับวิทยาเขต/วิทยาลัย ตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่ สกอ.กําหนด โดย      
วิทยาเขตหรือวิทยาลัย รวบรวมผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร มาเปนสวนหนึ่งของรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขตหรือวิทยาลัย กรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ MCU e-
SAR ของมหาวิทยาลัย และ CHE QA Online ของ สกอ. และสํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการ
ประสานงานการตรวจประเมินระดับวิทยาเขตหรือวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
๒.๑ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
 วิทยาเขตและวิทยาลัย รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ตามลําดับขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้ 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑ กําหนดวันตรวจ
ประเมิน  ระดับ
หลักสูตร 

   กําหนดวันตรวจประเมินหลักสูตรที่
เปดในที่ตั้งของวิทยาเขต/วิทยาลัย/
โครงการขยายหองเรียนและหนวย
วิทยบริการ ที่นําหลักสูตรไปเปดสอน 
ใหอยูภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ 
 

วิทยาเขต/
วิทยาลัย รวมกับ
อาจารยผูรับผิด 
ชอบหลักสูตรที่
เปดสอนในวิทยา
เขต/วิทยาลัย/
โครงการขยาย



// ๑๐ // 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

หองเรียน/หนวย
วิทยบริการ 

๒ เ ลื อ ก แ ล ะ ติ ด ต อ
ประสานงานผูประเมิน
ระดับหลักสูตร   
 

   ๑. เลือกผูประเมินที่ขึ้นทะเบียน
สกอ. หรือผูประเมินของ มจร จํานวน 
๓ คน และหนึ่งคนมีวุฒิตรงกับสาขาที่
ประเมิน 
   ๒. ติดตอประสานผูประเมินเพื่อ
จองวันตามที่กําหนด 

กุมภาพันธ 
– มีนาคม 
๒๕๖๓ 
 

วิทยาเขต/
วิทยาลัย รวมกับ
อาจารยผูรับผิด 
ชอบหลักสูตรที่
เปดสอนในวิทยา
เขต/วิทยาลัย/
โครงการขยาย
หองเรียน/หนวย
วิทยบริการ 

๓ รายงานผลการดําเนิน 
งานหลักสูตร ตามตัว
บงชี้ รอบ ๙ เดือน  

  ๑. ตรวจสอบขอมูลหลักสูตร ตามตัว
บงชี้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ในตัวบงชี้ที่  ๑.๑ และ ตัวบงชี้ เชิ ง
ปริมาณ 
   ๒ .  รายงานข อมู ลหลั กสู ต ร ใน
โปรแกรมติดตามขอมูลของสํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

กุมภาพันธ 
– มีนาคม 
๒๕๖๓ 
 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

๔ แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร 

   ๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรม 
การตรวจประเมินระดับหลักสูตร ลง
นามโดยรองอธิการบดี/ผูอํานวยการ
วิทยาลัย 
   ๒. แจงคําสั่งและทําหนังสือเชิญ
คณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร 

เมษายน 
๒๕๖๓ 
 

วิทยาเขต/
วิทยาลัย 
 

๕ ทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร  
 

   ๑. รวบรวมขอมูลและจัดทําราย 
งานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
   ๒. รวบรวมเอกสารหลักฐานประ 
กอบ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

๗ กรอกขอมูลรายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตร 

   ๑. กรอกขอมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  ระดับหลักสูตร เขาใน
ระบบ MCU e-SAR 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 



// ๑๑ // 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ในระบบ MCU e-SAR 
และ CHE QA Online 

   ๒. กรอกขอมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ใน  CHE 
QA Online  
     - ในกรณีแยกรหัสเปนหลักสูตร
เฉพาะของตนเองแลว แยกเปน มคอ.
๒ เฉพาะแหง ใหกรอกขอมูลหลักสูตร 
๘ หมวดลงใน CHE QA Online 
     - ในกรณีเปนหลักสูตรรวมอยูใน 
มคอ.๒ เดียวกันกับสวนกลาง ให
กรอกขอมูลหลักสูตร ๔ หมวดลงใน 
CHE QA Online 

 

๘ ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร  

   ๑. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภาย ในร ะดั บหลั ก สู ต ร  ใ ช เ ว ล า
หลักสูตรละ ๑ วัน ในที่ตั้งของสวนจัด
การศึกษาที่เปดสอนหลักสูตร 
   ๒. คณะกรรมการตรวจ ใน CHE 
QA Online และ MCU e-SAR 
   ๓. รวบรวมผลการตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตรจัดทํา SAR  ระดับ
วิทยาเขต/วิทยาลัย 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

วิทยาเขต/
วิทยาลัย/
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

๙ สงรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาระดับหลักสูตร 

   ๑.  กรอกผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึ กษาภาย ในระดั บ
หลักสูตร ลงในระบบ MCU e-SAR  
   ๒. สงรายงานผลการตรวจประเมิน
หลักสูตร เปนเอกสาร ตามรูปแบบที่
กําหนดมาที่สํานักงานประกันคุณภาพ 
๑ ชุด 

มิถุนายน -
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

วิทยาเขต/
วิทยาลัย/
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
 
 
 
 



// ๑๒ // 
 

   ๒.๒ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต/วิทยาลัย 
 วิทยาเขตและวิทยาลัย รับการตรวจประเมินระดับวิทยาเขต/วิทยาลัย ตามลําดับขั้นตอนและกิจกรรม 
ดังนี้ 
 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑ คัดเลือกประธาน
กรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาเขต/
วิทยาลัย 

   ๑. คัดเลือกประธานกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาเขต/วิทยาลัย จาก
บัญชีรายชื่อประธานตรวจประเมิน
ของ สกอ. 
   ๒. เสนอรายชื่อประธานกรรมการ
ตอเลขานุการคณะกรรมการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  เ พื่ อ เ ส น อ
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
    ๓. ติดตอประสานงานเพื่อเชิญ
ประธานกรรมการเขาตรวจประเมิน
วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ตามวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

เมษายน 
๒๕๖๓ 

วิทยาเขต/
วิทยาลัย 

๒ แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
วิทยาเขต/วิทยาลัย 

  ๑. นํารายชื่อประธานกรรมการที่
วิทยาเขตหรือวิทยาลัยคัดเลือกเพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
  ๒. คัดเลือกกรรมการตรวจประเมิน
ของมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ เปนคณะ 
กรรมการตรวจประเมินวิทยาเขต
หรือวิทยาลัย 
  ๓. จัดทําและแจงคําสั่งแตงตั้งแก
คณะกรรมการและวิทยาเขตหรือ
วิทยาลัย 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

สํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

๓ จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  
ระดับวิทยาเขต/
วิทยาลัย 

   ๑. รวบรวมผลการตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตร มาเปนสวนหนึ่งของ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับวิทยาเขต/วิทยาลัย     

มิถุนายน
๒๕๖๓ 

วิทยาเขต/
วิทยาลัย 



// ๑๓ // 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

   ๒ .  ก ร อกข อมู ล ร าย ง านกา ร
ประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ MCU 
e-SAR ของมหาวิทยาลัย และ CHE 
QA Online ของ สกอ. 

๔ ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ 
วิทยาเขต/วิทยาลัย 

  ๑. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภาย ใน ระดั บ ร ะดั บ วิ ท ย า เ ขต /
วิทยาลัย       
  ๒. คณะกรรมการตรวจประเมิน
และกรอกผลการประเมินในระบบ 
CHE QA Online ของ สกอ.  

กรกฎาคม 
- สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

วิทยาเขต/
วิทยาลัย  

๕ สงรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาระดับวิทยาเขต/
วิทยาลัย 

   ๑. กรอกผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ   
วิทยาเขต/วิทยาลัยลงในระบบ MCU 
e-SAR  
   ๒. สงรายงานผลการตรวจประเมิน
ระดับวิ ทยา เขต/วิ ทยาลั ย  เป น
เอกสาร ตามรูปแบบที่กําหนดมาที่
สํานักงานประกันคุณภาพ ๑ ชุด 

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

วิทยาเขต/
วิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



// ๑๔ // 
 

 
 
 

สวนที่ ๓ 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โครงการขยายหองเรียน/หนวยวิทยบริการ 

 
 
     โครงการขยายหองเรียน/หนวยวิทยบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เฉพาะ
ระดับหลักสูตร เทานั้น  

คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ซึ่งเปนตนสังกัดรวมกับโครงการขยายหองเรียน/หนวยวิทยบริการ 
ดําเนินการประเมินระดับหลักสูตรเอง โดยเลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ตามลําดับขั้นตอนและกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑ กําหนดวันตรวจประเมิน  
ระดับหลักสูตร 

   กําหนดวันตรวจประเมินหลักสูตร
ที่ เ ป ด ส อ น ใ น โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย
หองเรียน/หนวยวิทยบริการ ใหอยู
ภายใน มิถุนายน ๒๕๖๓ 

กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ 
 

โครงการขยาย
หองเรียน/หนวย
วิทยบริการ 
รวมกับคณะ/
วิทยาเขต/
วิทยาลัย ตน
สังกัด 

๒ เลื อกและทาบทามผู
ประเมินระดับหลักสูตร 
   
 

   ๑. เลือกผูประเมินที่ขึ้นทะเบียน
หรือผูประเมินของ มจร จํานวน ๓ 
คน 
   ๒. ประสานทาบทามผูประเมิน
เพื่อจองวันตามที่กําหนด 

กุมภาพันธ 
- มีนาคม 
๒๕๖๓ 
 

โครงการขยาย
หองเรียน/หนวย
วิทยบริการ 
รวมกับคณะ/
วิทยาเขต/
วิทยาลัย ตน
สังกัด 

๓ รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
รอบ ๙ เดือน  

  ๑. ตรวจสอบขอมูลตามตัวบงชี้  
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในตัว
บงชี้ที่ ๑.๑ และ ตัวบงชี้เชิงปริมาณ 

กุมภาพันธ 
- มีนาคม 
๒๕๖๓ 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 



// ๑๕ // 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

   ๒. รายงานขอมูลในโปรแกรม
ติดตามขอมูลของสํานักงานประกัน
คุณภาพ 

  

๔ แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร 

   ๑. เสนอคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย 
ตนสังกัดจัดทําคําสั่ งแตงตั้ งคณะ 
กร รมการตรวจประ เมิ น ระดั บ
หลักสูตร ลงนามโดยคณบดี/รอง
อธิการบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย 
   ๒. แจงคําสั่งและทําหนังสือเชิญ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

เมษายน 
๒๕๖๓ 
 

โครงการขยาย
หองเรียน/หนวย
วิทยบริการ 
รวมกับคณะ/
วิทยาเขต/
วิทยาลัย ตน
สังกัด 

๕ ทํา  SAR  ระดับ
หลักสูตร  
 

   ๑ .  รวบรวมข อมู ลและจัดทํ า
รายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร 
   ๒ .  รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ  

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

๖ กรอกขอมูล SAR  ระดับ
หลักสูตร เขาในระบบ 
MCU e-SAR /CHE QA 
Online 

   ๑. กรอกขอมูล SAR  ระดับหลัก 
สูตร เขาในระบบ MCU e-SAR 
   ๒. กรอกขอมูล  SAR  ระดับหลัก 
สูตร ๔ หมวดใน  CHE QA Online 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

๗ ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร  

    ๑.ตรวจประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
   ๒. คณะกรรมการตรวจและกรอก
ผลการประเมินใน ระบบ MCU e-
SAR 
   ๓. รวบรวมผลการตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตรจัดทํา SAR  ระดับ
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย 

มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

โครงการขยาย
หองเรียน/หนวย
วิทยบริการ 
รวมกับคณะ/
วิทยาเขต/
วิทยาลัย ตน
สังกัด 

๘ สงรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาระดับหลักสูตร 

   ๑. กรอกผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ลงในระบบ MCU e-SAR  
   ๒ .  ส ง ร า ย ง านผ ลกา ร ต ร ว จ
ประเมินหลักสูตร เปนเอกสาร ตาม

มิถุนายน -
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 



// ๑๖ // 
 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

รูปแบบที่ กําหนดมาที่ สํ านักงาน
ประกันคุณภาพ ๑ ชุด และสวนงาน
ตนสังกัด ๑ ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



// ๑๗ // 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



// ๑๘ // 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

---------------------------------------------- 
 

 

 เพื่อใหการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

๑. แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
       ๑.๑ รอบปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการดําเนินงานในปการศึกษา ๒๕๖๒  
จํานวน ๑๒ เดือน ตั้งแต ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑.๒ การประเมินระดับหลักสูตร ประเมินทุกหลักสูตรตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  ทั้งนี้ คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ดําเนินการประเมินระดับ
หลักสูตรเอง โดยเลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

๑.๓ การประเมินระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่ สกอ.กําหนด โดย
คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย รวบรวมผลการประเมินระดับหลักสูตร มาเปนสวนหนึ่งของรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย กรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ 
MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัย และ CHE QA Online ของ สกอ. และสํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการ
ประสานงานการตรวจประเมินระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด 

๑.๔ การประเมินระดับมหาวิทยาลัย ตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่ สกอ.กําหนดในระดับสถาบัน 
โดยรวบรวมผลการดําเนินงานของหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย มาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของมหาวิทยาลัยผานระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัย และ CHE QA Online ของ สกอ. และ
สํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการประสานงานการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด 

 



// ๑๙ // 
 

๒. กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
     ๒.๑ บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ โดยการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ตามประเภทของหลักสูตรที่เปดสอนแหงเดียวหรือเปด
สอนหลายแหง ดังนี้ 

 ๑) หลักสูตรเปดสอนแหงเดียว 
 

     กรณีที่ ๑ หลักสูตรที่มีความพรอมเพื่อขอรับรองคุณภาพจาก สกอ.  
                        (๑) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน ๓ คน 
ทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอยางนอย ๑ คนตองมีคุณวุฒิตรง
กับสาขาวิชาทีร่ับการประเมิน 
          (๒) ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน          
            (๓) บัณฑิตวิทยาลัยและคณะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเอง โดย
เลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
                     (๔) หลักสูตรกรอกขอมูลและแนบหลักฐานลงระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัยและ 
CHE QA Online ของ สกอ. กอนการตรวจประเมินของคณะกรรมการ หลังจากการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ใหหลักสูตรกรอกผลการประเมินในระบบ MCU e-SAR และ CHE QA Online 
ใหเสร็จกอนการตรวจประเมินคณะตนสังกัดหลักสูตร      
            (๕) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แตละหลักสูตร ใชเวลา
ตรวจประเมินหลักสูตรละ ๑ วัน  
 
 

      กรณีที่ ๒ หลักสูตรที่ไมมีความพรอมเพื่อขอรับรองคุณภาพจาก สกอ.  
        (๑) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน ๓ คน 
ทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยอยางนอย ๑ 
คนตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาทีร่ับการประเมิน 
          (๒) บัณฑิตวิทยาลัยและคณะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเอง โดย
เลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

              (๓) หลักสูตรกรอกขอมูลและแนบหลักฐานลงระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัยและ 
CHE QA Online ของ สกอ. กอนการตรวจประเมินของคณะกรรมการ หลังจากการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ใหหลักสูตรกรอกผลการประเมินในระบบ MCU e-SAR และ CHE QA Online 
ใหเสร็จกอนการตรวจประเมินคณะตนสังกัดหลักสูตร    



// ๒๐ // 
 

     (๔) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แตละหลักสูตร ใชเวลา
ตรวจประเมินหลักสูตรละ ๑ วัน  

           

     ๒) หลักสูตรที่เปดสอนหลายแหง ตรวจประเมิน ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 
                 ขั้นตอนที่ ๑  ตรวจประเมินหลักสูตรในที่ตั้งของคณะ โครงการขยายหองเรียนและหนวย 
วิทยบริการ ที่นําหลักสูตรไปเปดสอน  โดยใชเวลาตรวจประเมินหลักสูตรละ ๑ วัน  
         (๑) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน ๓ คน 
ทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยอยางนอย ๑ 
คนตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาทีร่ับการประเมิน 
      (๒) บัณฑิตวิทยาลัยและคณะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเอง โดย
เลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

             (๓) หลักสูตรกรอกขอมูลและแนบหลักฐานลงระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัยและ 
CHE QA Online ของ สกอ. กอนการตรวจประเมินของคณะกรรมการ  

     (๔) หลังจากการตรวจประเมินระดับหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ใหหลักสูตรกรอกผลการ
ประเมินในระบบ MCU e-SAR ใหเสร็จกอนการตรวจประเมินคณะตนสังกัดหลักสูตร  

 

     ขั้นตอนที่ ๒  ตรวจประเมินหลักสูตรภาพรวมในที่ตั้งของคณะตนสังกัดหลักสูตร โดยใชเวลา
ตรวจประเมินหลักสูตรละ ๑ วัน            

    (๑) คณะตนสังกัดหลักสูตรสังเคราะหผลการตรวจประเมินหลักสูตรที่เปดสอนทุกแหง 
จัดทําเปนรายงานการประเมินตนเองภาพรวมของหลักสูตร พรอมทั้งกรอกขอมูลและแนบหลักฐานลงระบบ 
CHE QA Online  
       (๒) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรภาพรวม จํานวน 
๓ คน ทุกคนตองเปนผูทีข่ึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยอยางนอย ๑ 
คนตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่รับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย         
     (๓) บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภาพรวมเอง โดย
เลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  
     (๔) หลังจากการตรวจประเมินหลักสูตรภาพรวมเสร็จเรียบรอยแลว บัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะตนสังกัดหลักสูตร กรอกผลการประเมินในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ใหเสร็จกอนการตรวจ
ประเมินคณะตนสังกัดหลักสูตร 
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๒.๒ วิทยาเขตและวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร
และระดับวิทยาเขตและวิทยาลัย โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มี
กระบวนการดังนี ้

 ๑) ตรวจประเมินหลักสูตรในที่ตั้งของวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน หรือหนวย
วิทยบริการ ที่นําหลักสูตรไปเปดสอน  โดยใชเวลาตรวจประเมินหลักสูตรละ ๑ วัน 

           ๒) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน ๓ คน ทุก
คนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยอยางนอย ๑ 
คนตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาทีร่ับการประเมิน 
     ๓) วิทยาเขตและวิทยาลัยดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งเปดสอนใน
วิทยาเขต หรือ วิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรที่เปดสอนในโครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการในสังกัด 
โดยเลือกและแตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น 

       ๔) วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการ กรอกขอมูลหลักสูตร
และแนบหลักฐานลงระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัยและ CHE QA Online ของ สกอ. กอนการตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการ 

     ๕) หลังจากการตรวจประเมินระดับหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว วิทยาเขต วิทยาลัย 
โครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการ กรอกผลการประเมินในระบบ MCU e-SAR ใหเสร็จกอนการ
ตรวจประเมินระดับวิทยาเขตหรือวิทยาลัยตนสังกัดหลักสูตร 

      

๓. กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
๓.๑ ตรวจประเมินคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ในที่ตั้ง โดยใชเวลาตรวจประเมินแหงละ ๒ วัน 
๓.๒ บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย รวบรวมผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร มา

เปนสวนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย พรอมทั้งกรอกขอมูล
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัย และ CHE QA Online ของ สกอ.  
 ๓.๓ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย จํานวน 
๓ - ๕ คน ประกอบดวย (๑) ประธานกรรมการ เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนผูประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ (๒) กรรมการ ๔ คน เปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๓.๔ บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย เปนผูคัดเลือกประธานกรรมการ เสนอตอ
เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

๓.๕ สํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการประสานงานการตรวจประเมินระดับคณะ วิทยาเขตหรือ
วิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด 
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๓.๖ บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย สงรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ วิทยา
เขตหรือวิทยาลัย จํานวน ๖ ชุด แกเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยสงที่ สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบล
ลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓.๗ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ใช
โปรแกรมการตรวจประเมิน MCU e-SAR ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น โดยสํานักงานประกันคุณภาพจะสง 
username และ password ใหคณะกรรมการตรวจประเมินลวงหนา ผานเลขานุการคณะกรรมการทุกชุด 

๓.๘ คณะกรรมการสงรายงานผลการตรวจประเมินบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 
ฉบับสมบูรณ ไปยังคณบดี รองอธิการบดีวิทยาเขต หรือผูอํานวยการวิทยาลัย และสํานักงานประกันคุณภาพ 
ภายใน ๒ สัปดาหหลังการตรวจประเมิน เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ และการตรวจ
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

 

๔. แผนงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

๑ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

เก็บขอมูลในปการศึกษา ๒๕๖๒  จํานวน 

๑๒ เดือน ตั้งแต ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ - 

๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ/วิทยา

เขต/วิทยาลัย/โครงการขยาย

หองเรียน/หนวยวิทยบริการ 

๒ พฤศจิกายน-ธันวาคม 

๒๕๖๒ 

ติดตามผลการดํ า เนินงานตามตั วบ งชี้       

การประกันคุณภาพภายใน รอบ ๖ เดือน  

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๓ มี น า ค ม  -  เ ม ษา ย น 

๒๕๖๓ 

ติดตามผลการดํ า เนินงานตามตั วบ งชี้       

การประกันคุณภาพภายใน รอบ ๙ เดือน 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๔ เมษายน ๒๕๖๓ คั ด เ ลื อ ก  ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ แ ต ง ตั้ ง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย / ค ณ ะ /    

วิทยาเขต/วิทยาลัย 

๕ เมษายน ๒๕๖๓ คัดเลือก ประสานงานประธานกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย เสนอตอ

เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย / ค ณ ะ /    

วิทยาเขต/วิทยาลัย 



// ๒๓ // 
 

ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต 

วิทยาลัย 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ ๙ เดือน 

ของบัณฑิตวิทยาลัยคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ

หลักสูตร  

- กรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ระดับหลักสูตร เขาในระบบ MCU e-

SAR และ CHE QA Online 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย / ค ณ ะ /    

วิทยาเขต/วิทยาลัย/โครงการ

ขยายหองเรียน/หนวยวิทย

บริการ 

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย / ค ณ ะ /   

วิทยาเขต/วิทยาลัย/ 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ

วิทยาเขต วิทยาลัย  

- กรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ระดับวิทยาเขต วิทยาลัย เขาในระบบ 

MCU e-SAR และ CHE QA Online 

วิทยาเขต/วิทยาลัย 

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับวิทยาเขต วิทยาลัย 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - จัดทํารายงานการประเมินตนเองภาพรวม

หลักสูตรที่เปดหลายแหง 

บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ 



// ๒๔ // 
 

ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

- กรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ภาพรวมหลักสูตร เขาในระบบ CHE 

QA Online 

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาพรวมหลักสูตร 

๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๓ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับบัณฑิตวิทยาลัย/คณะ    

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ - รวบรวมเอกสารหลักฐาน/เขียนรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 

- นําขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ระดับสถาบัน เขาในระบบ MCU e-SAR 

และ CHE QA Online 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ จัดเตรียมขอมูลเอกสารหลักฐาน สําหรับ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

สถาบัน 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับสถาบัน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตาม

ขอเสนอแนะ 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

   
ประกาศ  ณ  วันที่            กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

(พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



// ๒๕ // 
 

(แบบฟอรมคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิระดับหลกัสูตร ของบัณฑิตวทิยาลัยและคณะ) 

 
คําสั่ง คณะพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
ที่       / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสตูรพุทธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั คณะพุทธศาสตร 

------------------------------------------------ 
 

 เพื่อใหการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลยั 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จึงแตงตั้งใหผูมีรายนามดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร  ประกอบดวย :- 

๑. …………………………………………………….   ประธานกรรมการ 
๒. …………………………………………………….   กรรมการ 
๓. …………………………………………………….   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ทั้งนี้  ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่           เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
     (……………………………………) 
                         คณบดีคณะพุทธศาสตร 



// ๒๖ // 
 

(แบบฟอรมคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิระดับหลกัสูตร ของวิทยาเขต) 

 
คําสั่งมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชยีงใหม 

ที่             / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสตูรพุทธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม 
------------------------------------------------ 

 

 เพื่อใหการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลยั 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จึงแตงตั้งใหผูมีรายนามดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม  ประกอบดวย :- 

๑. …………………………………………………….   ประธานกรรมการ 
๒. …………………………………………………….   กรรมการ 
๓. …………………………………………………….   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ทั้งนี้  ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่           เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    
     (……………………………………) 
                    รองอธิการบดวีิทยาเขตเชียงใหม 
 



// ๒๗ // 
 

(แบบฟอรมคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิระดับหลกัสูตร ของวิทยาลัยสงฆ) 

 
คําสั่งมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 

ที่             / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสตูรพุทธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 
------------------------------------------------ 

 

 เพื่อใหการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ
บุรีรัมย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จึงแตงตั้งใหผูมีรายนามดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  ประกอบดวย :- 

๑. …………………………………………………….   ประธานกรรมการ 
๒. …………………………………………………….   กรรมการ 
๓. …………………………………………………….   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ทั้งนี้  ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่           เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
     (……………………………………) 
                   ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆบุรีรมัย 
 



// ๒๘ // 
 

 



// ๒๙ // 
 

 

 



// ๓๐ // 
 

 



// ๓๑ // 
 

 



// ๓๒ // 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


