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จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สำ�นักงานประกันคุณภาพ สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๖,๘๐๑๑ อีเมล mcuqa58@gmail.com เว็บ http://qa.mcu.ac.th

มหาจุฬา ฯ ปลื้ม ผ่านการประเมินภายในระดับดี
พระพรหมบัณฑิต ป.ธ.๙, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประเมินผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน เกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ของ มจร
ปรากฏว่า การผลิตบัณฑิต ได้ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.5๔  
การวิจัย ได้ระดับดี 3.84 การบริหารวิชาการ ระดับดีมาก
ได้เต็ม 5 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับดีมาก
เต็ม 5 และการบริหารจัดการ ระดับดี ได้ 3.๗๐ ภาพรวมทั้งหมด
5 ด้าน อยู่ในระดับดี 3.8๗
พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่ออีกว่า สกอ. ให้ความเห็นว่า การผลิตบัณฑิต มจร ว่า มีจุดเด่น คือ ศิษย์เก่าได้
รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และมีกระบวนการและเครือ
ข่ายดูแลนิสิตต่างประเทศที่ชัดเจน มีการสนับสนุนงบฯวิจัยให้แก่ทุกส่วนงานย่อย มีการจัดท�ำพระไตรปิฎกฉบับ
สากล จุดรวมของพระพุทธศาสนาทั้ง 3 นิกาย คือ มหายาน วัชรยาน และเถรวาท เป็นครั้งแรกของโลก ท�ำให้
เกิดความเข้าใจที่เอื้อต่อการน�ำหลักธรรมค�ำสอนมาใช้ในการด�ำรงชีวิต แต่ก็มีจุดควรพัฒนาคือแม้มีการจัดท�ำแผน
พัฒนาที่ครบถ้วน แต่ยังขาดการก�ำกับติดตาม ท�ำให้ผลการประเมินไม่สอดคล้องกับแผนที่ก�ำหนดไว้ อีกทั้งไม่
พบผลการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งหลังจากนี้จะน�ำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงการท�ำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การท�ำงานมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบ
ด้วย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมการ รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
รศ.กัลณกา สาธิตธาดา และนางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรการ

รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

รศ.กัลณกา สาธิตธาดา

รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์

อ.ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระราชปริยัติกวี ป.ธ.๙,ศาสตราจารย์ ดร.

การประกันคุณภาพภายใน จัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่แต่ละส่วนงานของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาคต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดและเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาจะต้องจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่วนงานของตนเสนอต่อส่วงานที่เกี่ยวข้องตามล�ำดับ เพื่อก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการภายในแต่ละส่วนงาน เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าการบริหารงานและการจัดการภายในของแต่ละส่วนงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดหรือไม่ ด้วยเหตุที่เป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการนี้เอง จึงเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ของผู้บริหารสูงสุดในแต่ละส่วนงาน จะต้องตระหนักรู้ ใส่ใจ และให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง การ
บริหารจัดการภายในที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สอดประสานกับระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย จะท�ำให้งานประกันโลด
แล่นไปตามระบบ
มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในปฏิทินของมหาวิทยาลัย เพราะการ
ใส่ใจของบุคลากรทุกฝ่ายและทุกส่วนงาน เพื่อให้การด�ำเนินงานประกันคุณภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่
ก�ำหนด ส�ำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส�ำหรับวิทยาลัยสงฆ์ที่แต่ง
ตั้งใหม่ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์
ต่อส่วนงานในการรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะได้จัดให้มี
การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยอีก รอฟังข่าวจากส�ำนักประกันคุณภาพแล้วกัน

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มุ่ ง พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาพระพุ ท ธ
ศาสนาระดั บ นานาชาติ โ ดยจั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาองค์
ความรู้ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้นำ�ไปสู่การพัฒนา
จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่และประชาสัมพันธ์งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมใน
การจัดทำ�ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นงานหลักที่จะ
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขอเป็นก�ำลังใจและส่งความปรารถนาดี
มายังทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละเพื่อส่วน
รวมผ่านมาตามจุลสารฉบับนี้ และถ้าส่วนงานต่างๆ ทั้งส่วน
กลางและภูมิภาค มีข้อมูลที่จะประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ด้าน
ประกันคุณภาพ ขอให้แจ้งไปยังส�ำนักงานประกันคุณภาพได้
ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์งาน QA ของมหาวิทยาลัยอีกทาง
หนึ่ง

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการท�ำ SAR
สำ�นักงานประกันคุณภาพ สำ�นักงานอธิการบดี จัดให้มีโครงการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ในการทำ� SAR กับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งเป็นส่วนงานใหม่ เพื่อชี้แจงแนะนำ�
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจในการจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองหรือ SAR ของวิทยาลัยสงฆ์
จำ�นวน ๕ แห่ง คือ
๑. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
๔. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
๕. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐

ประชุมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ ๑๒

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการ
ศึกษา ได้มีการประชุมปรึกษาหา ิรือเกี่ยวกับการจัดทำ�แผนประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 12 (25602564) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการ/บุคลากรของสำ�นักงานประกัน
คุณภาพ คือ พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกันคุณภาพ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษา
และนางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ และทีมงานประกันคุณภาพการศึกษาจากเชียงใหม่ประกอบด้วย พระครู
พิพิธสุตาทร นางสาวขวัญแข ปฐมบุรี นางสาวสกุณา คงจันทร์ นายชินภัทร์ สมุทรทัย และนายสงกรานต์
ปาดา เข้าร่วมประชุมสัมมนา พร้อมกันนี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษาจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เข้า
ร่วมประชุมชี้แจงให้คำ�ปรึกษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประชุมจัดท�ำแผนพัฒนาเครือข่าย มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ�แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง
ประชุมพระโสภณเจติยาภิบาล ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 โดยมีพระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำ�นวยการวิทยาลัยสงฆ์
ศรีสะเกษ รองประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม มีตัวแทนจากเครือข่าย มจร ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือเข้าร่วมประชุม จำ�นวน 12 ส่วนงานเข้าร่วมประชุมด้วย

บรรยากาศการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ วส.ชัยภูมิ และ วส.ราชบุรี

ภาพบรรยากาศของการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการทำ�รายงานการประเมินตนเอง
หรือ SAR ของสำ�นักงานประกันคุณภาพนำ�โดย พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้
ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม ๒๕๕๙ และ
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 เพื่อชี้แจงแนะนำ�รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในการจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองหรือ SAR ของระบบประกันคุณภาพการศึกษา มจร

มจร แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษา
			
มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ วท.บ. (สังคมวิทยาและ
				
มานุษยวิทยา), สค.ม. (สังคมวิทยา) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพ
			
สังกัดสำ�นักงานประกันคุณภาพ สำ�นักงานอธิการบดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑
				
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะสิริ เป็นอดีตอาจารย์ประจำ� มจร
				
วิทยาเขตเชียงใหม่, อดีตผู้อำ�นวยการหญิงคนแรก มจร (ผู้อำ�นวยการ
				
สำ�นักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)

มจร ตรวจประเมินฯ สถาบันสมทบมหาปัญญาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย
๑. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.,ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
๒. พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ป.ธ.๙, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
๓. พระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อำ�นวยการกองวิชาการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์
พร้อมด้วยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและวัดผล และพระมหาชำ�นาญ
มหาชาโน ป.ธ.๙ ผู้อำ�นวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันสมทบมหาปัญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากา
รบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นรากฐานในการพัฒนาคณะสงฆ์อนัมนิกายตามเจตนารมณ์ของพระเดช
พระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.๙) วัดสระเกศ
มหาปัญญาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๔๕ โดยคณะสงฆ์อนัมนิกายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งอยู่ถนนธรรมนูญวิถี อำ�เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชามหายานศึกษา และสาขาวิชาภาษา
อังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์อนัมนิกายให้มีความเจริญรู้ความสามารถทา
งด้านพระพุทธศาสนาและวิชาการเพื่อสืบทอดศาสนทายาท และเผยแผ่หลักคำ�สอน ซึ่งพระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต,ศ.ดร.) อธิการบดี ได้กล่าวว่า “รู้สึกเป็นห่วงการจัดการศึกษาฝ่ายมหายานศึกษามาก
เนื่องจากผู้เข้าศึกษาน้อย ทำ�อย่างไรจะให้มีผู้เข้าศึกษาและสำ�เร็จการศึกษามากขึ้น เพราะการผลิตบัณฑิต
แต่ละรูปต้องใช้เงินลงทุนจำ�นวนมาก และใช้เวลานาน”

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มจร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบ
ด้วย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมการ รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลิน
ไชย รศ.กัลณกา สาธิตธาดา และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายใน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับคณะ
กรรมการตรวจประเมิน
ในวันแรกนั้นเป็นการประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจ-ประเมินสัมภาษณ์
อธิการบดี รองอธิการบดี ตรวจเอกสารและผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ
วันที่สอง คณะกรรมการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ, สัมภาษณ์ผู้
บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด เพื่อไปตรวจเยี่ยมส่วนงานระดับคณะ สถาบัน
และส่วนงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจึงได้ประชุมเพื่อสรุปงาน
ในวันสุดท้าย คณะกรรมการได้ประชุมสรุปผลการประเมินและจัดทำ�รายงานผลการประเมิน เพื่อ
เตรียมนำ�เสนอแก่มหาวิทยาลัย และได้นำ�เสนอผลการประเมินแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วน
งานด้วยวาจา

ผูบ้ ริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัยได้รบั การโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง้ -เลือ่ นสมณศักดิ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นิมนต์
พระสงฆ์ 159 รูป เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ในการพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระ
ราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย สายวิชาการ ได้รับพระกรุณาโปรด ฯ พระราชทานเลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
จ�ำนวน ๖ รูป ประกอบด้วย
๑. พระสุธีวรญาณ รศ.ดร. เป็น "พระราชปวราจารย์"
๒. พระสุธีธรรมานุวัตร, ป.ธ.9, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ เป็น "พระราชปริยัติมุนี"
๓. พระศรีคัมภีรญาณ,ป.ธ.๙, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น "พระราชปริยัติกวี"
๔. พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ป.ธ.๙, ผช.อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็น "พระศรีศาสนบัณฑิต"
๕. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย,ดร. ผอ.ส�ำนักส่งเสริมฯ เป็น "พระสุธีวีรบัณฑิต"
๖. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. ผอ.สถาบันวิจัยฯ เป็น "พระสุธีรัตนบัณฑิต"
บุคลากรระดับสูงของส�ำนักงานประกันคุณภาพได้รับระราชทาน โปรดเลื่อน-ตั้ง สมณศักดิ์ ๒ รูป คือ
๑. พระศรีคัมภีรญาณ,ป.ธ.๙, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น "พระราชปริยัติกวี"
๒. พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ป.ธ.๙, ผช.อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็น "พระศรีศาสนบัณฑิต
นับเป็นมงคลอย่างสูงและสร้างความปีติยินดีแก่ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง

พระราชปริยัติกวี

พระศรีศาสนบัณฑิต
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