


 
สารอธิการบดี
 

            
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
มหาชน
ประเมินในวงรอบสามปีจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษาท้ังภายนอกและ
ภายใน ว่า 
จัดการและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

 

 การกําหนดทิศทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 

 ท้ังนี้ การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยประสบผลสําเร็จ มีสัมฤทธิผลท่ีดี 
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี รวมท้ัง
ท่ัวประเทศของมหาวิทยาลัย  ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาในวิริยะอุตสาหะของทุกท่าน ทุกฝ่ายท่ีร่วมกันประกอบ
กรณียกิจอันเป็นไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้
ทุกท่านจงปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตรายและบรรลุประโยชน์โสตถิผล สมมโนปรารถนาทุกประการ
  
 
 
 

                 

สารอธิการบดี 
  

            ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
มหาชน) (สมศ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซ่ึงเป็นการ
ประเมินในวงรอบสามปีจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษาท้ังภายนอกและ
ภายใน ว่า “มีคุณภาพอยู่ในระดับดี” สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคตจะมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน
แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

พัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน  

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยประสบผลสําเร็จ มีสัมฤทธิผลท่ีดี 
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี รวมท้ังศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาในวิริยะอุตสาหะของทุกท่าน ทุกฝ่ายท่ีร่วมกันประกอบ
กรณียกิจอันเป็นไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้
ทุกท่านจงปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตรายและบรรลุประโยชน์โสตถิผล สมมโนปรารถนาทุกประการ

      
                 (พระพรหมบัณฑิต ศ. ดร.) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 

นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซ่ึงเป็นการ
ประเมินในวงรอบสามปีจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
โดยมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษาท้ังภายนอกและ

สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหาร

ในอนาคตจะมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพราะ
แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
เป็นศูนย์กลางการศึกษา

พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ นําไปสู่

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยประสบผลสําเร็จ มีสัมฤทธิผลท่ีดี  
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในทุกส่วนงาน

ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาในวิริยะอุตสาหะของทุกท่าน ทุกฝ่ายท่ีร่วมกันประกอบ
กรณียกิจอันเป็นไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้
ทุกท่านจงปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตรายและบรรลุประโยชน์โสตถิผล สมมโนปรารถนาทุกประการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



                                           

ตลอดระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่างานประกันคุณภาพการศึกษามี
พัฒนาการมาตามลําดับ เป้าหมายสําคัญ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสามารถนําวัฒนธรรม
คุณภาพเข้าสู่วิถีการปฏิบัติงานปกติของประชาคมทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย  

 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ นับได้ว่าเป็นปีท่ีสําคัญและท้าทายสําหรับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
เพราะเป็นปีท่ีมหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงเป็นการประเมินในวงรอบสามปีจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประสบผลสําเร็จในงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี และมีผลการประเมินผ่านระดับดีจากท้ังสอง
หน่วยงาน  

 

การปรับกลยุทธ์การทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นเชิงรุกมากข้ึนเป็นปัจจัยท่ีเอ้ืออัน
สําคัญ ท่ีทําให้งานประกันคุณภาพการศึกษาประสบผล
บุคลากร ๓ กลุ่ม คือ (๑) ผู้บริหาร กํากับ มอบหมาย สั่งการ ติดตาม 
ทํางานตามภาระหน้าท่ี รวบรวมหลักฐานของแต่ละคน
นําเสนอให้คณะกรรมการตรวจประเมิน

 

 ขอขอบคุณ อนุโมทนาขอบคุณ
ปฏิบัติภาระหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี หวังเป็นยิ่งว่าจะได้ร่วมกันนําวัฒนธรรมคุณภาพเข้าสู่วิถีการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 
                                           สารรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
ปีท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่างานประกันคุณภาพการศึกษามี
พัฒนาการมาตามลําดับ เป้าหมายสําคัญ คือ ทําอย่างไรงานประกันคุณภาพจะ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสามารถนําวัฒนธรรม

งานปกติของประชาคมทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย   

นับได้ว่าเป็นปีท่ีสําคัญและท้าทายสําหรับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
เพราะเป็นปีท่ีมหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ซ่ึงเป็นการประเมินในวงรอบสามปีจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ
ประสบผลสําเร็จในงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี และมีผลการประเมินผ่านระดับดีจากท้ังสอง

การทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นเชิงรุกมากข้ึนเป็นปัจจัยท่ีเอ้ืออัน
งานประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ การทํางานร่วมกัน

ผู้บริหาร กํากับ มอบหมาย สั่งการ ติดตาม  (๒) อาจารย์และบุคลากรสาย
ทํางานตามภาระหน้าท่ี รวบรวมหลักฐานของแต่ละคน และ (๓) ผู้ทํารายงานการประเมินตนเอง รวบรวม

กรรมการตรวจประเมิน  รวมเป็น ๓ ประสานท่ีก่อให้เกิดผลอันน่ายินดี  

ขอขอบคุณ อนุโมทนาขอบคุณ บุคลากรท้ังสามกลุ่มของมหาวิทยาลัยท่ีเสียสละแรงกายแรงใจในการ
ปฏิบัติภาระหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี หวังเป็นยิ่งว่าจะได้ร่วมกันนําวัฒนธรรมคุณภาพเข้าสู่วิถีการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้ 

 
 
 
 

(พระศรีคัมภีรญาณ รศ. ดร.) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

นับได้ว่าเป็นปีท่ีสําคัญและท้าทายสําหรับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
เพราะเป็นปีท่ีมหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสํานักงานรับรอง

และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สกอ.) ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย

ประสบผลสําเร็จในงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี และมีผลการประเมินผ่านระดับดีจากท้ังสอง

การทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นเชิงรุกมากข้ึนเป็นปัจจัยท่ีเอ้ืออัน
การทํางานร่วมกันอย่างเข้มแข็งของ
อาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ 

ผู้ทํารายงานการประเมินตนเอง รวบรวม
 

บุคลากรท้ังสามกลุ่มของมหาวิทยาลัยท่ีเสียสละแรงกายแรงใจในการ
ปฏิบัติภาระหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี หวังเป็นยิ่งว่าจะได้ร่วมกันนําวัฒนธรรมคุณภาพเข้าสู่วิถีการปฏิบัติงาน



 
 
 

คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา กําหนดนโยบายให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและมีคุณภาพในทุกพันธกิจ เริ่มต้ังแต่การผลิตบัณฑิต การวิจัยและ
พัฒนา การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ๓ ด้าน คือ การควบคุมคุณภาพ
การศึกษา  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สามารถเป็นเครื่องมือ
พัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่งต้ังคณะกรรมการเข้าติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในรอบสามปีและเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน  

คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา จัดทําเป็นรายงานประจําปี  ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเผยแพร่ให้ส่วนงานและผู้เก่ียวข้องได้รับ
ทราบและเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป  
  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและจัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน
ประจําปีท่ีสมบูรณ์   หวังว่ารายงานประจําปี  ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย          
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้
สําเร็จผลยิ่งข้ึน  
  

  
 คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

สารอธิการบดี 
สารรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
คํานํา 
สารบัญ 
 

ข้อมูลท่ัวไปของงานประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 
 ประวัติความเป็นมาของงานประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 

สถานท่ีทํางานประกันคุณภาพการศึกษา ๒ 
ปรัชญางานประกันคุณภาพการศึกษา ๓ 
วิสัยทัศน์งานประกันคุณภาพการศึกษา ๓ 
พันธกิจงานประกันคุณภาพการศึกษา ๓ 
โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ๔ 
งบประมาณ ๕ 
บุคลากร ๕ 
 

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๗ 
การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ๗ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ๑๔ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ๒๓ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒๘ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันของ สกอ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๓๖ 
การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต ๔๐ 
 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ๔๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๔๓ 
 



 

                                                                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑

 
 

 
ประวัติความเป็นมาของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เริ่มดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการ
เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกองวิชาการ สํานักงานอธิการบดีร่วมกับคณะกรรมการจัดการประชุม
เสวนาแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมเสวนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและชี้แจงถึงความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยท้ังส่วนกลาง
และวิทยาเขตเข้าร่วมประชุม โดยอธิการบดีเป็นประธาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมาให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 การดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก) ซ่ึงท่ีประชุมเห็นร่วมกันว่าควรดําเนินการให้เป็นไปตามระบบ ซ่ึงเหมาะสม
กับธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เวลานั้นเป็นช่วงท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) กําลังดําเนินการปรับเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพให้
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของไทย 
 ระยะท่ีหนึ่ง คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีมติ 
เห็นชอบให้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามระบบ IPOI คือ ปัจจัยนําเข้า (Input) ปัจจัย
กระบวนการ (Process) ปัจจัยผลผลิต (Output) และปัจจัยผลกระทบ (Impact) ประกอบด้วย ๑๒ ปัจจัย 
๕๒ เกณฑ์ และ ๕๙ ตัวชี้วัด เกณฑ์เหล่านี้ใช้ประเมินคุณภาพภายใน ครั้งท่ี ๑ (๒๕๔๔-๒๕๔๖) ใช้ระบบให้
คะแนนเป็น  ๓  A (Awareness Attempt and Achievement) 
 ระยะท่ีสอง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ก็ยังใช้ระบบเดิมทุกประการ คือ
ระบบ IPOI คือ ปัจจัยนําเข้า (Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) ปัจจัยผลผลิต (Output) และปัจจัย
ผลกระทบ (Impact) โดยคณะกรรมการอํานวยการได้ปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพ 
การศึกษามาเป็น ๑๕ ปัจจัย ๕๘ ตัวชี้วัด เกณฑ์เหล่านี้ใช้ประเมินคุณภาพภายใน ครั้งท่ี ๒ (๒๕๔๗-๒๕๔๘) ใช้
ระบบให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ระยะนี้เองท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เข้ามาประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ในรอบท่ี ๑ (๘ มีนาคม ๒๕๔๘) 
 ระยะท่ีสาม หลังจากท่ีสํานักงานงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเข้ามาประเมินคุณภาพ
ภายนอกและรายงานผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหม่ เพ่ือให้สะดวกต่อการดําเนินงานของทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัย โดยปรับจากปัจจัยเป็นมาตรฐานตาม สมศ. ประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน ผสมผสานจากปัจจัย
ท้ังหมดเข้ามาอยู่ตามมาตรฐานนั้นๆ ระบบนี้ครอบคลุมการดําเนินการของส่วนงานท่ีจัดการศึกษาและส่วนงานท่ี
สนับสนุนการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี  ๑ ด้านคุณภาพบัณฑิต 
  มาตรฐานท่ี  ๒ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานท่ี  ๓ ด้านการบริการวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  มาตรฐานท่ี  ๔ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อมูลท่ัวไปของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 



 

 

                        รายงานประจําปี ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒ 

  มาตรฐานท่ี  ๕ ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
  มาตรฐานท่ี  ๖ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  มาตรฐานท่ี  ๗ ด้านการประกันคุณภาพ 
 คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครั้งท่ี ๓ (๒๕๔๙-๒๕๕๐) โดยใช้ระบบ ๗ มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. เพ่ือ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยใช้เป็น
ข้อมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ในรอบท่ี ๒ (๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑) 
 ระยะท่ีส่ี หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ีสองแล้ว จึงได้ดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเป็น ๙ 
องค์ประกอบ ๕๖ ตัวบ่งชี้ ใช้ระบบให้คะแนนเต็ม ๓ คะแนน มหาวิทยาลัยดําเนินการการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 
  องค์ประกอบท่ี ๒ การเรียนการสอน 
  องค์ประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  องค์ประกอบท่ี ๔ การวิจัย 
  องค์ประกอบท่ี ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  องค์ประกอบท่ี ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
  องค์ประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ 
  องค์ประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ 
  องค์ประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ระยะท่ีห้า มหาวิทยาลัยได้จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์ประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก ผนวกกับเกณฑ์ประเมินของสํานักงานรับรอง มาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนงานท่ีจัดการศึกษาทุกส่วนงาน ท้ัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ มี ๙ องค์ประกอบ ๔๒ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น
ปัจจัยนําเข้า (Input) ๔ ตัวบ่งชี้ กระบวนการ (Process) ๑๘ ตัวบ่งชี้ และผลผลิต (Output) หรือผลกระทบ 
(Impact) ๒๐ ตัวบ่งชี้  ใช้ระบบการให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน มหาวิทยาลัยดําเนินการการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
สถานที่ทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ศูนย์ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ห้อง ๓๐๖ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๗๗๖ 
 
 
 
 



 

                                                                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓

 
ปรัชญางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาคือเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สู่มาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ 
 

พันธกิจงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. ควบคุมคุณภาพการศึกษา   
การควบคุมองค์ประกอบต่างๆ ในมหาวิทยาลัยท่ีจะมีผลต่อคุณภาพและผลผลิตคุณภาพการศึกษา มี

การดําเนินการท้ังระบบและปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นโครงสร้างการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประเด็นบุคลากร ประเด็นแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นงบประมาณงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประเด็นระบบฐานข้อมูล และประเด็นเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน 

๒. ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
การตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีมหาวิทยาลัย

ได้จัดให้มีข้ึน โดยจะเป็นการตรวจสอบเชิงระบบ และดําเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย ๓ 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนงาน ประเด็นการดําเนินงาน
ตรวจสอบคุณภาพของส่วนงาน และประเด็นนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการดําเนินงาน 

๓. ประเมินคุณภาพการศึกษา  
การประเมินผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เป็นกระบวนการต่อเนื่องจาก

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แต่เน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย กับดัชนี
บ่งชี้คุณภาพในทุกองค์ประกอบของคุณภาพ ว่าดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด
เพียงใด โดยวัดเป็นระดับการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นกรรมการตรวจประเมิน 
ประเด็นจํานวนวันและจํานวนของกรรมการตรวจประเมิน และประเด็นการเตรียมรับการตรวจประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              รายงานประจําปี ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา ๔

โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งบประมาณ 

งานประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นจํานวน
เงินท้ังสิ้น ๑,๗๖๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ๒๖๘,๔๐๐ บาท 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา                                                           

 

หัวหน้าฝ่าย                         
หลักสูตรและการสอน 

และสารสนเทศ 

หัวหน้าฝ่ายตําราและ
เอกสารทางวิชาการ 
 

หัวหน้าฝ่ายคัมภีร์
พุทธศาสตร์ 

 

ผู้อํานวยการกองวิชาการ 

คณะกรรมการดําเนินการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

-ดําเนินการเก่ียวกับ
การศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
-ดําเนินการเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 



                          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                                           
๕ 

 
บุคลากร  
 
 

 
 

พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) รศ. ดร. 
ตําแหน่ง:        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วุฒิการศึกษา:  ป.ธ.๙, ศษ.บ, พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)  
                   Ph.D.(Pali & Buddhist studies) 

 
 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  รศ.ดร. 
ตําแหน่ง:        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วุฒิการศึกษา:  ป.ธ.๖, ปข.ส., พธ.บ.(ปรัชญา) 
                   ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)  
                   พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

 
 

พระมหาสุทัศน์  ติสฺสรวาที   
ตําแหน่ง:        รักษาการผู้อํานวยการกองวิชาการ 
วุฒิการศึกษา:  ป.ธ.๙, พธ.บ.(ปรัชญา), พธ.ม.(ปรัชญา) 
 

 
 

นายสนธิญาณ  รักษาภักดี   
ตําแหน่ง:         หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
วุฒิการศึกษา:   ป.ธ.๙, พธ.บ.(สังคมศึกษา)  
                    สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา)  
 



              รายงานประจําปี ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา ๖

 
 

พระมหาสุระศักดิ์  ธีรวํโส   
ตําแหน่ง:        นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษา:   ป.ธ.๗, พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 
                   กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

 
 

นายชํานาญ  เกิดช่อ    
ตําแหน่ง:       นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษา:  ป.ธ.๙, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(สันสกฤต) 
 

 
 

นางสาวฐาณิชญาณ์  มัควัลย์   
ตําแหน่ง:        นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษา:   ค.บ.(เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการปรับรูปแบบการดําเนินกิจกรรมในเชิง

รุกและหลากหลายมากข้ึน เพ่ือผลักดันกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังในส่วนกลาง 
คือ ระดับคณะ และส่วนภูมิภาค คือ ระดับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้ 

 
การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. 

ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ระบุว่า “ให้มีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทําหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 
 มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ และจะเริ่มวงรอบ ๕ ปีของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖  
 การประเมินภายนอกรอบสาม เป็นการประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ภายใต้ตัว
บ่งชี้ท่ีเน้นการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ  ๑๘ ตัวบ่งชี้ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผลการ
ประเมินต้องผ่านคะแนน ๓.๕๑ ตามเง่ือนไขของ สมศ. และส่วนงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ๒๒  ส่วน
งาน คือ คณะ ๕ แห่ง วิทยาเขต ๑๐ แห่ง และวิทยาลัยสงฆ์ ๗ แห่ง ต้องผ่านการประเมิน ๒๐ ส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยจึงจะได้รับการรับรองมาตรฐาน 

เพ่ือให้การดําเนินงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ. ข้ึน โดยมี
กิจกรรม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 



                             รายงานประจําปี 
๘ 

• การบรรยายพิเศษ เร่ือง
สมศ. 

     วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ ตุลาคม พ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ
สํานักงานอธิการบดี ตําบลลําไทร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์
 
 

รายงานประจําปี ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา 

เร่ือง การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  รศ.ศรีสมรัก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ณ ห้องประชุม 

ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ความรู้แก่
ะกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยงค์ 
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การ
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร

เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้บริหาร 
ะกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ 

 
 

 

 
 



                                                                      

• ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
รอบสาม สมศ. 

 วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ ตุลาคม พ
การเขียนรายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินภายนอกรอบสามของ สมศ
ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย พระมหาสุทัศน์  ติสสรวา
ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ อาจารย์ประจําวิทยาเขตเชียงใหม่
ตนเองเพ่ือรับการประเมินภายนอก
วิทยาลัยสงฆ์ จํานวน ๒๒ ส่วนงาน 
 

• กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เตรียม

พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร
ผู้อํานวยการกองวิชาการ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
รักษาภักดี หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เดินทางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียม
สมศ. ท้ังในเรื่องเกณฑ์การประเมินและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
สงฆ์ รวม ๒๒ แห่ง ดังนี้ 

 

ท่ี ส่วนงาน 
๑ วิทยาเขตนครราชสีมา  

 

๒ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๓ วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 

  
 

                                                                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การเขียนรายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินภายนอก

 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเขียนรายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินภายนอกรอบสามของ สมศ. 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย 
พระมหาสุทัศน์  ติสสรวาที รักษาการผู้อํานวยการกองวิชาการ

ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ อาจารย์ประจําวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการเขียน
เพ่ือรับการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ. แก่เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ วิทยาเขต 

 

แลกเปล่ียนเรียนรู้เตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสามของ สมศ

ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
ผู้อํานวยการกองวิชาการ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ อาจารย์ประจําวิทยาเขตเชียงใหม่ 

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และคณะทํางานประกันคุณภาพ
เดินทางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสามของ 

ท้ังในเรื่องเกณฑ์การประเมินและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย

 

สถานท่ี วัน/เดือน/ปี คณะทํางานร่วมแลกเปล่ียน
วิทยาเขตนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

๗ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระมหาสุทัศน์
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 

๘ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระมหาสุทัศน์
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

วิทยาเขตอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

๑๐ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระมหาสุทัศน์
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙ 

ประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินภายนอก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
. ณ ห้องประชุม ๔๐๒   

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย 
ผู้อํานวยการกองวิชาการ  และ อาจารย์

เขียนรายงานการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ วิทยาเขต 

รับการประเมินภายนอกรอบสามของ สมศ. 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที รักษาการ
อาจารย์ประจําวิทยาเขตเชียงใหม่ นายสนธิญาณ     

งานประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง
รับการประเมินภายนอกรอบสามของ 

ของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย

คณะทํางานร่วมแลกเปล่ียน 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส  
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส  
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 



                             รายงานประจําปี 
๑๐ 

 

ท่ี ส่วนงาน 
๔ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 
๕ วิทยาเขตสุรินทร์ 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

๖ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

  
  

 

 
 
 

 

รายงานประจําปี ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
 

สถานท่ี วัน/เดือน/ปี คณะทํางานร่วมแลกเปล่ียน
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช 

๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระมหาสุทัศน์
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

วิทยาเขตสุรินทร์ 
จ.สุรินทร์ 

๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระศรีคัมภีรญาณ
พระมหาสุทัศน์
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
จ.บุรีรัมย์ 

๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระมหาสุทัศน์
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

 

วิทยาเขตสุรินทร์ 

คณะทํางานร่วมแลกเปล่ียน 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
พระศรีคัมภีรญาณ 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส  
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส  
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 



                                                                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๑ 

      วิทยาเขตพะเยา 
  

ท่ี ส่วนงาน สถานท่ี วัน/เดือน/ปี คณะทํางานร่วมแลกเปล่ียน 
๗ วิทยาเขตพะเยา 

 
วิทยาเขตพะเยา 
จ.พะเยา 

๒๑ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 

๘ วิทยาเขตแพร่ 
 

วิทยาเขตแพร่ 
จ.แพร่ 

๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 

๙ วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 

วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
จ.ลําพูน 

๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 

๑๐ บัณฑิตวิทยาลัย ห้อง ๒๐๕ ชั้น ๒  
อาคาร มจร  
วัดมหาธาตุฯ กทม. 

๑๓ มกราคม 
๒๕๕๖ 

พระศรีคัมภีรญาณ 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส  
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
นายสนธิญาณ รักษาภักดี 

คณะพุทธศาสตร์ 
 
ท่ี ส่วนงาน สถานท่ี วัน/เดือน/ปี คณะทํางานร่วมแลกเปล่ียน 

๑๑ คณะพุทธศาสตร์ ห้องประชุม 
คณะพุทธศาสตร์  
อาคารเรียนรวม วังน้อย 
อยุธยา 

๙ มกราคม  
๒๕๕๖ 

พระศรีคัมภีรญาณ 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส  
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
นายสนธิญาณ รักษาภักดี 



                             รายงานประจําปี ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๒ 

ท่ี ส่วนงาน สถานท่ี วัน/เดือน/ปี คณะทํางานร่วมแลกเปล่ียน 
๑๒ คณะมนุษยศาสตร์ ห้องประชุม 

คณะมนุษยศาสตร์ 
อาคารเรียนรวม วังน้อย 
อยุธยา 

๕ มกราคม  
๒๕๕๖ 

พระศรีคัมภีรญาณ 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
นายสนธิญาณ รักษาภักดี  

๑๓ คณะสังคมศาสตร์ ห้องประชุม 
คณะสังคมศาสตร์ 
อาคารเรียนรวม วังน้อย 
อยุธยา 

๑๖ มกราคม  
๒๕๕๖ 

พระศรีคัมภีรญาณ 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส  
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
นายสนธิญาณ รักษาภักดี 

๑๔ คณะครุศาสตร์ ห้องประชุม 
คณะครุศาสตร์  
อาคารเรียนรวม วังน้อย 
อยุธยา 

๕ มกราคม  
๒๕๕๖ 

พระศรีคัมภีรญาณ 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส  
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
นายสนธิญาณ รักษาภักดี 

๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
จ.นครปฐม 

๑๔ มกราคม  
๒๕๕๖ 

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส  
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
นายสนธิญาณ รักษาภักดี 

   

 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
 
 
 

  

ท่ี ส่วนงาน สถานท่ี วัน/เดือน/ปี คณะทํางานร่วมแลกเปลี่ยน 
๑๖ วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตหนองคาย  

จ.หนองคาย 
๑๐ - ๑๑ 
มกราคม  
๒๕๕๖ 

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
นายบุญหนา จิมานัง 

๑๗ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

๑๗ มกราคม  
๒๕๕๖ 

พระศรีคัมภีรญาณ 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
ผศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง 



                                                                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๓ 

ท่ี ส่วนงาน สถานท่ี วัน/เดือน/ปี คณะทํางานร่วมแลกเปลี่ยน 
๑๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ 
๑๘ มกราคม  
๒๕๕๖ 

พระศรีคัมภีรญาณ 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
ผศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง 

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
จ.เลย 

๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
นายบุญหนา จิมานัง 

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
จ.นครพนม 

๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
นายบุญหนา จิมานัง 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
จ.พิษณุโลก 

๒๐ มกราคม  
๒๕๕๖ 

พระศรีคัมภีรญาณ 
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
นายสนธิญาณ รักษาภักดี 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช 

๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 

  

 
 
 
 
 

 
 

      พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ให้แนวทางในการดําเนินงาน
เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ
สาม ว่า “คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และ
มหาวิทยาลัยจะผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ สมศ. ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  
ได้  โดยอาศัยการทํางานร่วมกันของบุคลากร ๓  
กลุ่ม คือ (๑) ผู้บริหาร กํากับ มอบหมาย สั่งการ 

ติดตาม  (๒) อาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ ทํางานตามภาระหน้าท่ี รวบรวม
หลักฐานของแต่ละคน  (๓) ผู้ทํารายงานการประเมินตนเอง รวบรวมนําเสนอให้กรรมการตรวจประเมิน  เป็น 
๓ ประสานสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงประสบผลอย่างมีประสิทธิภาพ”  

วิทยาเขตเชียงใหม่ 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 



                      รายงานประจําปี ๑๔ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ 
สมศ. 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน
ตรวจประ เ มิน คุณภาพภ ายนอกรอบสาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
วันท่ี ๒ - ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
ผลการประเมินด้วยวาจา ในวันท่ี 
พ.ศ.๒๕๕๖ โดยคณะผู้ประเมินของ สมศ
๔ ท่าน คือ (๑) ดร.สุวัฒน์  เ งินฉํ่า ประธาน
ผู้ประเมินภายนอก  (๒) อาจารย์วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์
และ (๔) ดร.กฤติมา เหมวิภาต กรรมการ

วันเสาร์ท่ี ๒ - วันอาทิตย์ท่ี ๓ มีนาคม
 

เวลา 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน

๑ – ๑๕  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น คณะผู้ประเมิน

๑ – ๑๕  
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา           

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ต ร วจปร ะ เ มิน คุณภาพภ ายนอกรอบสาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน

๒๕๕๖ และรายงาน
ผลการประเมินด้วยวาจา ในวันท่ี ๒๒ เมษายน 

ณะผู้ประเมินของ สมศ. จํานวน 
สุวัฒน์  เ งินฉํ่า ประธาน        

อาจารย์วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ กรรมการ (๓) ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวร
กฤติมา เหมวิภาต กรรมการและเลขานุการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

มีนาคม และวันเสาร์ท่ี ๙ - วันอาทิตย์ท่ี ๑๐ มีนาคม พ

กิจกรรม 

คณะผู้ประเมินภายนอก ศึกษาข้อมูล  ตรวจสอบเอกสาร ตัวบ่งชี้ท่ี 

๑๕  และ ๑๖.๒ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

คณะผู้ประเมินภายนอก ศึกษาข้อมูล  ตรวจสอบเอกสาร ตัวบ่งชี้ท่ี 

๑๕  และ ๑๖.๒ 

วรยุทธ ศรีวรกุล กรรมการ 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

สถานท่ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ห้อง ๓๐๓/

๔๐๒ 

ห้อง ๔๐๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ห้อง ๓๐๓/

๔๐๒ 



                                                                        

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ 

 
 

วันพุธท่ี  ๑๓  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.   อธิการบดี  

- จุดธูปเทียน นําบูชาพระรัตนตรัย  

- แนะนําผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมิน 

ห้อง ๔๐๑ 

๐๙.๑๕ - ๐๙.๔๕ น. ดร.สุวัฒน์  เงินฉํ่า ประธานผูป้ระเมินภายนอก  

แนะนําคณะผู้ประเมิน ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมิน   

ห้อง ๔๐๑ 

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. นําเสนอวีดิทัศน์รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ห้อง ๔๐๑  

๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. คณะผู้ประเมินและมหาวิทยาลัยหารือประเด็นการประเมิน   ห้อง ๔๐๑ 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ศึกษาข้อมูล  ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาผลประเมิน ห้อง ๔๐๒ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - คณะผู้ประเมินชุดท่ี ๑       

  เยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์  

  คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กองกิจการนิสิต 

- คณะผู้ประเมินชุดท่ี ๒       

  เยี่ยมชม สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  หอฉัน 

อาคารเรียนรวม/

สํานักหอสมุด

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ/ 

หอฉัน 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ศึกษาข้อมูล  ตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาผลประเมิน   

กําหนดประเด็นสัมภาษณ์ 

ห้อง ๔๐๒ 

 
 
 
 
 



                      รายงานประจําปี ๑๖ 

 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๔  มีนาคม พ.ศ.

เวลา 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. สัมภาษณ์อาจารย์ 

๑) พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร

๒) พระมหาสุรศักด์ิ  ปจฺจนฺตเสโน ดร

๓) พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน    คณะครุศาสตร์

๔) พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ               คณะมนุษยศาสตร์

๕) พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ            คณะสังคมศาสตร์

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สัมภาษณ์ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

๑) พระเทพ

๒) พระครูสิริสุตานุยุต           ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน

๓) พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สัมภาษณ์อาจารย์ 

๑) ดร.ประพันธ์  ศุภษร        บัณฑิตวิทยาลัย

๒) ดร.แสวง  นิลนามะ          คณะพุทธศาสตร์

๓) อ.เกษม  แสงนนท์           คณะครุศาสตร์

๔) ผศ.ดร

๕) ผศ.ดร

  

 

 

 

 

 

  

รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา           

.๒๕๕๖ 

กิจกรรม 

สัมภาษณ์อาจารย์ : พระสงฆ์  

พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร ดร.         บัณฑิตวิทยาลัย 

พระมหาสุรศักด์ิ  ปจฺจนฺตเสโน ดร.      คณะพุทธศาสตร์ 

พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน    คณะครุศาสตร์ 

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ               คณะมนุษยศาสตร์ 

พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ            คณะสังคมศาสตร์ 

สัมภาษณ์ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

พระเทพปริยัติเมธี ผศ.ดร.  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

พระครูสิริสุตานุยุต           ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน

พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

สัมภาษณ์อาจารย์ : ฆราวาส 

ประพันธ์  ศุภษร        บัณฑิตวิทยาลัย 

แสวง  นิลนามะ          คณะพุทธศาสตร์ 

เกษม  แสงนนท์           คณะครุศาสตร์ 

ดร.ประยูร  สุยะใจ      คณะมนุษยศาสตร์ 

ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง      คณะสังคมศาสตร์ 

สถานท่ี 

 

 

ห้อง ๔๐๒ 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

พระครูสิริสุตานุยุต           ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 

พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ห้อง ๔๐๒ 

ห้อง ๔๐๒ 



                                                                        

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๗ 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕ น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

๑) ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย 

    ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ 

    หัวหน้าภาควชิาปรัชญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๒) ผู้ใช้บัณฑิตของคณะพุทธศาสตร์ 

    นางสาวกัลยา ชิตพงษ์ 

    ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 

๓) ผู้ใช้บัณฑิตของคณะครุศาสตร์ 

    นางนิทรา ฉิ่นไพศาล  

    ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรยีนวัดอัมรินทราราม 

๔) ผู้ใช้บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์ 

    พระครูประถมวรวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดสามพราน จังหวัดนครปฐม 

๕) ผู้ใช้บัณฑิตของคณะสังคมศาสตร์ 

    พระครูปลัดสุรัฐ  สิริปุญฺโญ,ดร. 

    เจ้าอาวาสวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร 

ห้อง ๔๐๒ 

๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์รองอธิการบดี 

๑) พระวิสุทธิภัทรธาดา,ดร.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๒) พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓) พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

๔) ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป 

ห้อง ๔๐๒ 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. สัมภาษณ์รองอธิการบดีวิทยาเขต 

๑) พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 

๒) พระเมธีธรรมาลังการ,ผศ.ดร.   รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 

๓) พระราชรัตนาลงกรณ์            รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 

ห้อง ๔๐๒ 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สัมภาษณ์นิสิตปัจจุบัน   

๑) นิสิตปริญญาเอก   

    พระมหานุกูล อภิปุณฺโณ นิสิตสาขาวิชา พระพุทธศาสนา 

๒) นิสิตปริญญาโท 

    นางสาวอรศิริ คําวันสา นิสิตสาขาวิชา พระพุทธศาสนา 

ห้อง ๔๐๒ 



                      รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา           ๑๘ 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

๓) นิสิตปริญญาตรี  

    - นิสิตคณะพุทธศาสตร์       

      นายเอกรัตน์ มาดาเมนทร์  

      นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีท่ี ๔       

    - นิสิตคณะครุศาสตร์   

      พระมหาจิรายุทธ ฐิตาจาโร 

      นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีท่ี ๔       

    - นิสิตคณะมนุษยศาสตร์     

      นางสาวประไพ ใจสะอาด 

      นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีท่ี ๓ 

    - นิสิตคณะสังคมศาสตร์      

      พระสังคม  กิตติญาโณ     

      นายกองค์กรบริหารนิสิต นิสิตสาขาวิชาสังคมวิทยา ชั้นปีท่ี ๔ 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. อภิปรายข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์และผลการประเมิน                                      

กําหนดประเด็นการสัมภาษณ์อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ห้อง ๔๐๒ 

๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. คณะผู้ประเมินศึกษาข้อมูล  ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาผล

ประเมิน 

ห้อง ๔๐๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๙ 

วันศุกร์ท่ี  ๑๕  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. สัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑) พระพรหมโมลี   เจ้าคณะภาค ๕  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ํา 

๒) ศ.พิเศษ จํานงค์  ทองประเสริฐ  ราชบัณฑิต 

ห้องอธิการบดี 

๑๐.๑๕ – ๑๑.๑๕ น. สัมภาษณ์อธิการบดี ห้องอธิการบดี 

๑๑.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์ชุมชน 

๑) นายสมยศ สุทธิพันธุ์ 

   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (สวย.) กรุงเทพมหานคร 

๒) นายวันชาติ ขอพร 

    ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีประชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓) นางสาวนงลักษณ์ ทองอินทร์ 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

ห้อง ๔๐๒ 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 

๑) ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย       

    ผศ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์ 

๒) ศิษย์เก่าคณะพุทธศาสตร์      

    นางสาวธรรมวลี ศรีแช่ม 

    เจ้าของรายการ ธรรมวลี สถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนา จ.เลย 

๓) ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์        

    พระอดิเรก เตชวณฺโณ 

    ครูพระสอนศีลธรรม วัดศาลาแดง เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

๔) ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์    

    พระมหาวีระชนม์ เขมวีโร 

    อาจารย์ประจําภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา คณะครุศาสตร์  

๕) ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์     

    นายเนติ สุขประเสริฐ   

    เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 

ห้อง ๔๐๒ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ตรวจสอบเอกสาร รวบรวมผลประเมิน  ห้อง ๔๐๒ 

 



                      รายงานประจําปี ๒๐ 

วันอังคารท่ี  ๑๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน
 ๑) พระครูจารุวัฒนคุณ   เจ้าคณะตําบลหอมเกร็ด
 ๒) นายประชา  สุขทัศน์  รองนายก อบต
 ๓) ผศ.กฤตวิทย์  ดวงสร้อยทอง   กรรมการวัดมหาสวัสด์ิ

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน
 ๑) พระมหาลือชา สีลเตโช       ชั้นปีท่ี 
 ๒) พระมหาพิพัฒน์ ปวฑฺฒโน   ชั้นปีท่ี 
 ๓) พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ชั้นปีท่ี 
 ๔) พระเรวัฒ กิตฺติสาโร
 ๕) พระอาทิตย์ สีลเตโช

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เยี่ยมชมสถานท่ีห้องเรียน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕ น. คณะผู้ประเมิน
  ๑) พระราชโมลี  
  ๒) พระศรีสุธรรมมุนี  
  ๓) พระครูพิพิธวรกิจจานุการ  
  ๔) พระมหาวิจิตร  กลฺยาณจิตฺโต
  ๕) พระมหาอุดร  สุทฺธิญาโณ

๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ น. คณะผู้ประเมิน
  ๑) รศ.เวทย์  บรรณกรกุล

รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา           

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕๕๖ 

กิจกรรม 

คณะผู้ประเมินเดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์ชุมชน 

พระครูจารุวัฒนคุณ   เจ้าคณะตําบลหอมเกร็ด 
นายประชา  สุขทัศน์  รองนายก อบต.ตําบลหอมเกร็ด 

กฤตวิทย์  ดวงสร้อยทอง   กรรมการวัดมหาสวัสด์ิ 
คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต 

พระมหาลือชา สีลเตโช       ชั้นปีท่ี ๒ สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
พระมหาพิพัฒน์ ปวฑฺฒโน   ชั้นปีท่ี ๓ สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ชั้นปีท่ี ๓ สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
พระเรวัฒ กิตฺติสาโร         ชั้นปีท่ี ๓ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
พระอาทิตย์ สีลเตโช         ชั้นปีท่ี ๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

เยี่ยมชมสถานท่ีห้องเรียน พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม

รับประทานอาหารกลางวัน 
คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์คณาจารย์  :  พระสงฆ์ 

พระราชโมลี  (มีชัย วีรปญฺโญ) 
พระศรีสุธรรมมุนี  (บุญเทียม ญาณินฺโท) 
พระครูพิพิธวรกิจจานุการ  (มานิตย์ เขมคุตฺโต) 
พระมหาวิจิตร  กลฺยาณจิตฺโต 
พระมหาอุดร  สุทฺธิญาโณ 

คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์คณาจารย์  :  ฆราวาส 
เวทย์  บรรณกรกุล 

สถานท่ี 

เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

 

สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ 
วิชาบาลีพุทธศาสตร์ 

สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนา 

 

พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม  

 

 

 



                                           

                                                                       

เวลา 
  ๒) ผศ.ดร
  ๓) นายจักกฤษณ์  จันทร์ดํา

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน
 

 
วันเสาร์ท่ี  ๒๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา 

๐๖.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. คณะผู้ประเมิน

วิทยาเขตนครราชสีมา 

- เข้าพบพระสุธีวรญาณ  

๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์ชุมชน
๑) พระสมุห์สุชาติ  ปริสุทโธ
๒) พระมหาธนวัฒน์  ชิตมาโร  ผอ
๓) พระวินัย วชิรญาโณ         วัดศรีวิไลวนา
๔) นายศุภกร  ศรีกําปัง         ผู้ใหญ่บ้านศีรษะช้าง
๕) นายสมจิต  แนบพุดซา      ชาวบ้านศีรษะช้าง  

๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน
๑) พระครูสังวราภิรักษ์
๒) พระครูปริยัติกิจจากร              
๓) พระครูสมุห์คําภีร์ ภูริสีโล         
๔) พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม         
๕) พระปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะผู้ประเมิน
๑) ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล   
๒) ดร. เสรี  ศรีงาม                          
๓) อาจารย์ประพันธ์  นึกกระโทก   
๔) อาจารย์อัมพร เจือจันทร์         

                                                                       

                                                                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กิจกรรม 
ดร.จารุวรรณ  พ่ึงเทียร 

นายจักกฤษณ์  จันทร์ดํา 

คณะผู้ประเมินเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

๒๕๕๖ 

กิจกรรม 

คณะผู้ประเมินเดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตนครราชสีมา  

เข้าพบพระสุธีวรญาณ  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 

คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์ชุมชน 
พระสมุห์สุชาติ  ปริสุทโธ    เจ้าอาวาสวัดศีรษะช้าง 
พระมหาธนวัฒน์  ชิตมาโร  ผอ. โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
พระวินัย วชิรญาโณ         วัดศรีวิไลวนาราม 
นายศุภกร  ศรีกําปัง         ผู้ใหญ่บ้านศีรษะช้าง 
นายสมจิต  แนบพุดซา      ชาวบ้านศีรษะช้าง   

คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์คณาจารย์ : พระสงฆ์  
พระครูสังวราภิรักษ์, ดร.           
พระครูปริยัติกิจจากร               
พระครูสมุห์คําภีร์ ภูริสีโล          
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม          
พระปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ดร.  

คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์คณาจารย์  :  ฆราวาส 
พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล    
เสรี  ศรีงาม                           

อาจารย์ประพันธ์  นึกกระโทก    
อาจารย์อัมพร เจือจันทร์          

                            

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๑ 

สถานท่ี 

 

 

สถานท่ี 

เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 

ห้องทํางาน 

รองอธิการบดี 

โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 

ห้อง ๓๐๕ 

ศูนย์วิจัย 

และแนะแนว

การศึกษา 

ห้อง ๓๐๕ 

ศูนย์วิจัย 

และแนะแนว

การศึกษา 

ห้อง ๓๐๕ 

ศูนย์วิจัย 

และแนะแนว

การศึกษา 



                      รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา           ๒๒ 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
๕) อาจารย์วินัย ภูมิสุข                 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง ๒๐๘ 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕ น. คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต  

๑)  พระมหาประเสริฐ  ถาวโร  ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี ๔ 

๒)  พระไพรัตน์  รตฺนโชโต      ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี ๓ 

๓)  นายชูชีพ  เกณฑ์กระโทก   ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี ๒ 

๔)  พระมหาพงษ์ศักด์ิ ผลชาโน  ปริญญาโท    

๕)  นายสิริยุช  สมยิ่ง             ปริญญาโท    

ห้อง ๓๐๕ 

ศูนย์วิจัย 

และแนะแนว

การศึกษา 

๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ น. เยี่ยมชมสถานท่ีห้องเรียน พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. คณะผู้ประเมินเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                        

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๓ 

 
 
วันจันทร์ท่ี  ๒๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

๐๙.๐๐ น. คณะผู้ประเมินเดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ห้อง ๔๐๑ 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. คณะผู้ประเมินเสนอผลการประเมินด้วยวาจา ห้อง ๔๐๑ 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ตอบข้อซักถาม และรับฟังการทักท้วง ห้อง ๔๐๑ 
 

"  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. 
 

 คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ๔ ท่าน คือ 
(๑) ดร.สุวัฒน์ เงินฉํ่า ประธานผู้ประเมินภายนอก (๒) อาจารย์วิไลรัตน์ 
วิริยะวิบูลย์กิจ กรรมการ (๓) ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล กรรมการ (๔) ดร.
กฤติมา เหมวิภาต กรรมการและเลขานุการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้ังแต่วันท่ี ๒ - ๓๐ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีส่วนงานจัดการศึกษารับการตรวจประเมิน ๒๒ แห่ง คือ 
คณะ ๕ คณะ วิทยาเขต ๑๐ แห่ง และวิทยาลัยสงฆ์ ๗ แห่ง ได้แจ้งผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยในท่ีประชุมสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่า “การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน” 
           ดร.สุวัฒน์ เงินฉํ่า ประธานผู้ประเมินภายนอก กล่าวว่า “จุดเด่นของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับคณะสงฆ์  เป็นสถาบันเฉพาะทางท่ีมีชื่อเสียงท้ังในระดับชาติและนานาชาติท่ีสามารถ
พัฒนาคุณภาพบรรพชิตให้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาและวิชาการข้ันสูง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาจิตใจและ
สังคมและเป็นผู้นําทางพระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและระดับสากล อีกท้ังยังเป็นสถาบันชั้นนําในการศึกษา
ค้นคว้าและจัดการเรียนการสอนด้านภาษาบาลีซ่ึงเป็นภาษาท่ีใช้ในการบันทึกพระไตรปิฎก นอกจากนี้ ยังมี
ศักยภาพในการระดมทุนจากแรงศรัทธาของศาสนิกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ท้ังภายในและต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยจะพัฒนาย่ิงข้ึนไปได้ ถ้าในระบบกระจายอํานาจของมหาวิทยาลัย มีกลไกการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง เพ่ือให้
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย” 
 
  
 



                      รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา           ๒๔ 

 

 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบัน 
 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนน
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
๑. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี และบัณฑิต

พระสงฆ์ท่ียังคงสมณเพศหลังจากสําเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี (ตัวบ่งชี้เทียบเคียง)* 
๔.๘๐ ดีมาก 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๔.๔๐ ดี 

๓. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ๕.๐๐ ดีมาก 
๔. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๑.๐๙ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ๒.๑๙ ต้อง

ปรับปรุง 
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ๒.๔๑ ต้อง

ปรับปรุง 
๗. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอน  และ/หรือการวิจัย 
๕.๐๐ ดีมาก 



                                                                        

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนน
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งช้ี (๑) ๔.๐๘ ดี 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบัน ๔.๓๘ ดี 
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน ๔.๘๐ ดีมาก 
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๒.๔๑ ต้อง

ปรับปรุง 
ด้านการพัฒนาและประกันคณุภาพภายใน   
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ๓.๗๘ ดี 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์   
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน    

๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๔๓ ดี 

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   

๑๘.๑  ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี   ๑  ภายใน  
         สถาบัน 

๕.๐๐ ดีมาก 

๑๘.๒  ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี   ๒  ภายนอก 
         สถาบัน 

๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งช้ี (๒) ๔.๒๔ ดี 
หมายเหตุ  (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สมศ. 
ด้านการผลิตบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดหาอาจารย์ประจําทุกหลักสูตร ให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าท่ีเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรกําหนด พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิตให้มีความเข้มข้น ควรทําวิจัยสถาบันเป็นประจําทุกปี 

เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตทุกหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะ วิทยาเขต และ

วิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกองวิชาการใช้เป็นข้อมูลพัฒนาหลักสูตร และเป็นแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 



                      รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา           ๒๖ 

ด้านการวิจัย  
ควรประเมินระบบบริหารงานวิจัย และวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการวิจัย จากข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้าน

จํานวนนิสิต หลักสูตร ภาระงานสอน สมรรถนะด้านการวิจัย งบประมาณ และระบบบริหารงานวิจัย ระดับ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ ควรจัดต้ังกองทุน
วิจัยและพิจารณากําหนดสัดส่วนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยท่ีนําไปสู่การใช้ประโยชน์  
เพ่ือให้พันธกิจการวิจัยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย   

 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

 ควรมีบทบาทในการกําหนดหลักสูตรพระพุทธศาสนาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช้

ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โครงการพระสอนศีลธรรมท่ี

มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จัด

กิจกรรมการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม บนพ้ืนฐานความแตกต่างในเชิงบริบท     

 ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ควรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ศาสนสถานและ ศาสนวัตถุของวัด เพ่ือพัฒนา

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ตามบริบทของพ้ืนท่ี และควรเพ่ิมรูปแบบการส่งเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรมในมิติเชิงลึก การเผยแพร่คําสอนทางศาสนาเพ่ือส่งเสริมการสร้างค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และ

ชี้นําวัฒนธรรมเชิงพุทธให้เป็นวัฒนธรรมท่ีดีของสังคม  

 ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน 

 ควรชะลอการเพ่ิมจํานวนวิทยาลัยสงฆ์จากหน่วยวิทยบริการและทบทวนแนวทางการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยท่ีมีต่อวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตในทุกพันธกิจ    

 ควรมีคณะกรรมการซ่ึงเป็นกลไกหนึ่งของสภามหาวิทยาลัยทําหน้าท่ีกํากับ ติดตามและประเมินการ

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์  

 ควรจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนงานภายใน  

 ควรมีระบบพัฒนากรรมการสภาวิทยาเขต เพ่ือให้ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําท่ัวไปในการบริหารงาน

วิทยาเขตได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  

 ผู้บริหารวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ควรมีความสามารถ ด้านการบริหารงานคณะสงฆ์ การระดม

ทรัพยากรในท้องถ่ิน ความสามารถด้านการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ และมีภาวะผู้นํา  

 มหาวิทยาลัยควรวางแผนสรรหา พัฒนาและเตรียมผู้บริหารระดับรองในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต 

และวิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือจัดการศึกษาของสงฆ์ให้มีคุณภาพ   

 



                                                                        

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๗ 

 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยควรทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และควรปรับวงจร

การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพมีระยะเวลาเพียงพอท่ีจะดําเนินการให้

บรรลุผลสัมฤทธิ์ และรอบระยะเวลาการประเมินระดับคณะควรแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
 
 
 
 



                     รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา   ๒๘ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นกลไกสําคัญในการตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน
ของภาควิชา คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะ
รอบด้านจากกรรมการผู้ประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งข้ึนไป 
 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในรอบปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 

• ตรวจประเมินระดับภาควิชา 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ของท้ัง  
๔ คณะ ระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กรรมการ 
๑๗-๑๘  
สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ตรวจประเมินภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ๑) พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก  
๒) นายคําพันธ์ วงศ์เสน่ห์  
๓) ดร.ประพันธ์ ศุภษร 

๑๗-๑๘  
สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ตรวจประเมินภาควิชา คณะสังคมศาสตร์ ๑) พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน  
๒) ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก  
๓) นายพิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ  

๑๙-๒๐  
สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ตรวจประเมินภาควิชา คณะพุทธศาสตร์ ๑) พระครูปริยัติกิตติธํารง  
๒) ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์  
๓) ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  

๑๙-๒๐  
สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ตรวจประเมินภาควิชา คณะครุศาสตร์ ๑) พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล  
๒) ผศ.ม่ัน เสือสูงเนิน  
๓) ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 

"  

   

   



                                                                                                                                   

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙ 

               

• ผลการตรวจประเมินระดับภาควิชา  

 

ลําดับ ภาควิชา คณะ ผลการประเมิน 
๑ ภาควิชาพระพุทธศาสนา พุทธศาสตร์ ๓.๔๖ 
๒ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา พุทธศาสตร์ ๒.๔๘ 
๓ ภาควิชาบาลีและสันสกฤต พุทธศาสตร์ ๒.๑๙ 
๔ ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ ครุศาสตร์ ๔.๑๔ 
๕ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ ๔.๐๙ 
๖ ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา ครุศาสตร์ ๓.๒๓ 
๗ ภาควิชาภาษาไทย มนุษยศาสตร์ ๓.๒๑ 
๘ ภาควิชาจิตวิทยา มนุษยศาสตร์ ๓.๒๘ 
๙ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มนุษยศาสตร์ ๓.๕๖ 

๑๐ ภาควิชารัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๓.๗๙ 
๑๑ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๓.๙๗ 
๑๒ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ ๓.๘๐ 

 

• ตรวจประเมินระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครบวงรอบ ๓ ปีของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนั้น 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้าตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ังคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ จํานวน ๒๐ แห่ง (ยกเว้น
วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาลัยสงฆ์ใหม่ ๕ แห่ง โครงการขยายห้องเรียน และหน่วย
วิทยบริการ) โดยคณะกรรมการ มาจาก สกอ. ท้ังหมด ไม่มีกรรมการภายในของมหาวิทยาลัย ยกเว้นผู้ท่ีทํา
หน้าท่ีเลขานุการ สกอ.อนุญาตให้ตัวแทนจากแต่ละส่วนงานทําหน้าท่ีนี้   ในการตรวจประเมินครั้งนี้ 
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน จาก สกอ. ตรวจประเมินผ่านระบบ CHE QA online เป็นหลัก  

 

• กิจกรรมการกรอกข้อมูล CHE QA Online 

 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจประเมินจาก สกอ. กําหนดตรวจประเมินทุกส่วนงานจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นการตรวจผ่านระบบ CHE QA Online เป็นหลัก มหาวิทยาลัยจึงจัดฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง ๒๒ ส่วนงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และจากมหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม เป็นจํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 



                     รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา   ๓๐ 

 ค รั้ ง ท่ี  ๑  วั น ท่ี  ๗  พฤษภาคม  พ . ศ .  ๒๕๕๖           
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วม ๒๒ รูป/คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ผู้เข้าร่วม ๒๕ รูป/คน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• กิจกรรมประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

ในวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการ
พัฒนางานด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย" ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพงาน
ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย พร้อมท้ังกําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน ภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยต้ังเป้าหมาย คือ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  ทุกส่วนงานมีผลการประเมินด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ผ่านในระดับดี  
 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับคณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชา ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค จํานวน ๑๕๐ รูป/
คน เข้าร่วมประชุม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ ช่วง คือ  



      

                                                                       

 ภาค เช้ า    พระศรี คั มภี รญาณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานและบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนางานด้านการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย : ภาพสะท้อนจากผลการประเมิน
คุณภาพการ ศึกษา” และอภิปรายเป้าหมายของการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย   
 ส่วนภาคบ่าย แบ่งกลุ่มระดมความคิด
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพงานด้านการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย  
 
 
 

 
• กิจกรรมการตรวจประเมินภายในประจําปีการศึกษา 

ในวันท่ี ๑ สิงหาคม – ๖ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจประเมิน
แห่ง  มีรายละเอียดดังนี้    

ท่ี ส่วนงานท่ีประเมิน 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย 
  
  
  

๒ คณะพุทธศาสตร์ 
  
  
  

๓ คณะครุศาสตร์ 
  
  
  

๔ คณะมนุษยศาสตร์ 
   
  
  

  

                                                                                                                             

                                                                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระศรี คั มภี รญาณ รศ .ดร .          
กล่าวเปิดงานและบรรยาย

แนวทางการพัฒนางานด้านการผลิต
ภาพสะท้อนจากผลการประเมิน
และอภิปรายเป้าหมายของการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
 

ส่วนภาคบ่าย แบ่งกลุ่มระดมความคิด
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพงานด้านการผลิต

กิจกรรมการตรวจประเมินภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะกรรมการจากสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจประเมินส่วนงานจัดการศึกษาท้ังคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ จํานวน 

 
รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหน่ง วันเดือนปีท่ีประเมิน

รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์ ประธาน ๒๘
รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ กรรมการ  
ผศ.มุกดา  ลิบลับ กรรมการ  
ดร.ประพันธ์  ศุภษร เลขานุการ  
รศ.สมสรรญก์  วงษ์อยู่น้อย ประธาน ๗
ผศ.สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด กรรมการ  
ผศ.อัญชลี  ไสยวรรณ กรรมการ  
นายคําพันธ์  วงศ์เสน่ห์ เลขานุการ  
รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์ ประธาน ๑
ผศ.ดร.นนทลี  พรธาดาวิทย์ กรรมการ  
ผศ.มุกดา  ลิบลับ กรรมการ  
นายพิธพิบูลย์  กาญจนพิพิธ เลขานุการ  
ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร ประธาน ๒๒
ผศ.รุ่งฤดี  อภิวัฒนศร กรรมการ  
ผศ.นฤตย์  นิ่มสมบุญ กรรมการ  
ผศ.ดร.ประยูร  สุยะใจ เลขานุการ  
 

                                                                                                                             

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๑ 

นักงานคณะกรรมการ        
ส่วนงานจัดการศึกษาท้ังคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ จํานวน ๒๐ 

วันเดือนปีท่ีประเมิน 
๒๘-๒๙ สิงหาคม 
 
 
 
๗-๘ สิงหาคม 
 
 
 
๑-๒ สิงหาคม  
 
 
 
๒๒-๒๓ สิงหาคม 
 
 
 



                     รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา   ๓๒ 

 
 
ท่ี ส่วนงานท่ีประเมิน รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหน่ง วันเดือนปีท่ีประเมิน 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร ประธาน ๕-๖ สิงหาคม 
  รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย์ กรรมการ   
  ผศ.อิงอร  ต้ันพันธ์ กรรมการ   
  ผศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง เลขานุการ  

๖ วิทยาเขตหนองคาย รศ.ดร.ภรณี  ศิริโชติ ประธาน ๑๕-๑๖ สิงหาคม 
  ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ กรรมการ   
  ผศ.อารีรัตน์ วุฒิเสน กรรมการ    
  นางสาวอิงอร  บุตรศรีผา เลขานุการ  

๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รศ.ดร.สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ ประธาน ๑๖-๑๗ สิงหาคม 
  ผศ.นิดา  มีสุข กรรมการ  
  ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส กรรมการ  
  นายไพรัตน์ ฉิมหาด เลขานุการ  

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ รศ.ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ ประธาน ๑๓-๑๔ สิงหาคม 
  ผศ.เสาวณี  ใจรักษ์ กรรมการ  
  ผศ.ศิริกาญจน์  จันทร์เรือง กรรมการ  
  นางสาวสกุณา  คงจันทร์ เลขานุการ  

๙ วิทยาเขตขอนแก่น รศ.ดร.ภรณี ศิริโชติ ประธาน ๒๘-๒๙ สิงหาคม 
  ผศ.สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์ กรรมการ  
  ดร.ธรรมนิตย์  วราภรณ์ กรรมการ   
  นางฤดี แสงเดือนฉาย เลขานุการ  

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา รศ.ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย ประธาน ๒๒-๒๓ สิงหาคม 
  ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ กรรมการ  
  ผศ.ไพฑูรย์  พุทธมงคล กรรมการ  
  ผศ.ดร.สุรพงษ์  คงสัตย์ เลขานุการ  



                                                                                                                                   

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๓ 

  

 
  

ท่ี ส่วนงานท่ีประเมิน รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหน่ง วันเดือนปีท่ีประเมิน 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ผศ.ดร. เสท้ือน  เทพรงทอง ประธาน ๑-๒ สิงหาคม 

  ผศ.ปิยะนันท์ สายัณห์ประทุม กรรมการ  
  ผศ.เสริมศรี  สุทธิสงค์ กรรมการ  
  ผศ.สุพิมล  ศรศักดา  เลขานุการ  

๑๒ วิทยาเขตแพร่ รศ.ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ ประธาน ๑๐-๑๑ สิงหาคม 
  ผศ.เสาวณี   ใจรักษ์ กรรมการ  
  ผศ.ศิริกาญจน์  จันทร์เรือง กรรมการ  
  นายเกรียงศักด์ิ  ฟองคํา เลขานุการ  

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ดร.วิชิต  กํามันตะคุณ ประธาน ๖-๗ สิงหาคม 
  ผศ.จิตใส  คล่องพยาบาล กรรมการ  
  ผศ.ดร.ชัยยุทธ์  ศิริสุทธิ ์ กรรมการ  
  นายธนู  ศรีทอง  เลขานุการ  

๑๔ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม รศ.ผดุงยศ  ดวงมาลา ประธาน ๗-๘ สิงหาคม 
  รศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ กรรมการ  
  ผศ.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม กรรมการ  
  นายทนงศักด์ิ  ใจสบาย เลขานุการ  

๑๕ วิทยาลัยสงฆ์เลย รศ.ดร.ภรณี  ศิริโชติ ประธาน ๕-๖ กันยายน 
  ดร.วรรทณา สินศิริ กรรมการ  
  ดร.ธรรมนิตย์  วราภรณ์ กรรมการ  
  นายประสงค์  หัสรินทร์ เลขานุการ  

๑๖ วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน รศ.ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ ประธาน ๒-๓ สิงหาคม 
  ผศ.เสาวณี  ใจรักษ์ กรรมการ  
  ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง กรรมการ  
  นายประเด่น แบนปิง เลขานุการ  

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ รศ.ดร.อรุณี  อ่อนสวัสด์ิ ประธาน ๘-๙ สิงหาคม 
  รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ กรรมการ  
  ผศ.ชญานิษฐ์  ศศิวิมล กรรมการ  
  นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ เลขานุการ  

 



                     รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา   ๓๔ 

ท่ี ส่วนงานท่ีประเมิน รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหน่ง วันเดือนปีท่ีประเมิน 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช รศ.ดร.อรุณี  อ่อนสวัสด์ิ ประธาน ๒๖-๒๗ สิงหาคม 

  รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ กรรมการ  
  ผศ.ชญานิษฐ์  ศศิวิมล กรรมการ  
  นางสาวสุดธิดา  พ่วงเฟ่ือง เลขานุการ  

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ดร.วิชิต  กํามันตะคุณ ประธาน ๑๓-๑๔ สิงหาคม 
  ผศ.จิตใส  คล่องพยาบาล กรรมการ  
  ผศ.ดร.ชัยยุทธ์  ศิริสุทธิ ์ กรรมการ  
  นายรุ่งสุริยา หอมวัน เลขานุการ  

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี รศ.ดร.สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธ ์ ประธาน ๒๐-๒๑ สิงหาคม 
  รศ.อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการ  
  ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ กรรมการ  
  นายชนิศร์  ชูเลื่อน  เลขานุการ  

 

 
   

• ผลการประเมินระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ 
 

ลําดับ ส่วนงาน ผลประเมิน หมายเหตุ 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๔๑ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๔.๔๕ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๓ คณะครุศาสตร์ ๓.๘๖ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๓.๖๕ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 



                                                                                                                                   

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๕ 

ลําดับ ส่วนงาน ผลประเมิน หมายเหตุ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๓.๗๐ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓.๕๓ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓.๗๔ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓.๔๒ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๓.๕๘ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔.๑๙ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๓.๖๘ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓.๘๓ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓.๕๑ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓.๗๒ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการของมหาวิทยาลัย 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๒.๗๖ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการของมหาวิทยาลัย 
๑๖ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๓.๘๒ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๔.๐๖ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน ๓.๐๒ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๒.๙๐ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๒.๓๔ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๓.๘๕ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๓.๐๒ ผลจาก CHE QA Online 

กรรมการจาก สกอ. 



                     รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา   ๓๖ 

ลําดับ ส่วนงาน ผลประเมิน หมายเหตุ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๒.๘๖ กรรมการของมหาวิทยาลัย 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๓.๕๑ กรรมการของมหาวิทยาลัย 
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง ๓.๐๖ กรรมการของมหาวิทยาลัย 
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๓.๗๘ กรรมการของมหาวิทยาลัย 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๓.๑๒ กรรมการของมหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ : ผลคะแนนลําดับท่ี ๒๓ ถึง ลําดับท่ี ๒๗ นํามาจากเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ

อํานวยการการประกันคุณภาพการศึกษา และ คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๐๘  

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันของ สกอ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

 ในวันท่ี ๒๒-๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึงกําหนดให้
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและ
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
ส า ธ า ร ณ ช น  เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่

สถาบันอุดมศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้นสังกัด และเป็นหลักประกันต่อสาธารณชนว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน                

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จาก สกอ. จํานวน ๙ 
ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ 
พร้อมด้วยกรรมการอีก ๘ ท่าน คือ รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์     
รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ รศ.ดร.สมนึก 
เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ รศ.ดร.ภรณี ศิริโชติ รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสด์ิ 
ดร.วิชิต กํามันตะคุณ และนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย เป็น
กรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ี (๑) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิเคราะห์เพ่ิมเติมบางตัวบ่งชี้ตามท่ีกําหนดใน
แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (๒) ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (๓) ให้ข้อเสนอแนะต่อสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพ่ือเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และ (๔) จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตามระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA 
Online) เสนอต่อสถาบันอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
              



                                                                                                                                   

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๗ 

 
        เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖  คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พบผู้บริหาร เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การเข้าตรวจ
ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย นําโดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร 
ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

พระพรหม บัณฑิต  ศ . ด ร .  อ ธิ ก า รบ ดี  กล่ า ว ว่ า 
“มหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  เ กิดจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาคณะสงฆ์และความต้องการของคณะ
สงฆ์ มีวิทยาเขตเกิดข้ึนหลายแห่งก่อนท่ีจะมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นมหาวิทยาลัย
ใหญ่และมีเครือข่ายมาก เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้มหาวิทยาลัยได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรท่ีสําคัญท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะองค์กรสหประชาชาติ และสถาบัน
พระพุทธศาสนานานาชาติ” 

อธิการบดี กล่าวต่อว่า “ในเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาพระพุทธศาสนา รัฐบาลและคณะสงฆ์ต้องการ
ให้มีเอกภาพ โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตร เพ่ือป้องกันความ
แตกต่างในการตีความพระไตรปิฎกและพระธรรมวินัย 
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและจัดการ
เรียนการสอนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย จึงอยากจะ
ฝากให้กรรมการไ ด้ช่ วยแนะนํา เ พ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน” 

ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย
ท่ีมีส่วนงานมากท่ีสุด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ต้องเข้าตรวจทุก ๓ ปี และต้องเป็นกรรมการจากภายนอกท้ังหมด การ
เข้าตรวจทุกครั้ง ขออนุญาตบอกความจริง ประเด็นท่ีดีอยู่แล้วควรจะ
พัฒนาให้ดียิ่งข้ึนได้อย่างไร และประเด็นท่ีต้องปรับปรุง ก็ต้องบอกว่า
ต้องปรับปรุงด้วยวิธีใด” 

 

 



                     รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา   ๓๘ 

 
• ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันของ สกอ.  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

            เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นําโดย       
ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ แจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี” พร้อมท้ังยืนยันผลเข้าในระบบ CHE QA Online 
   

 
 

        ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(๓.๖๓ จากระดับคะแนน ๕) โดยองค์ประกอบท่ีมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ๑ องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบท่ี ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม (๔.๗๕ คะแนน) องค์ประกอบท่ีมีผลการดําเนินการในระดับดี 
มี ๓ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ (๔.๐๐ คะแนน) 
องค์ประกอบท่ี ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๔.๓๓ คะแนน) องค์ประกอบท่ี ๗ การบริหารและการ
จัดการ (๓.๕๓ คะแนน)  

 

 
 
        องค์ประกอบท่ีมีผลการดําเนินงาน อยู่ในระดับพอใช้ มี ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี ๒ การ
ผลิตบัณฑิต  (๓.๔๕ คะแนน) องค์ประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (๓.๕๐ คะแนน) องค์ประกอบท่ี 
๔ การวิจัย (๓.๒๔ คะแนน) องค์ประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ (๓.๐๐ คะแนน) และองค์ประกอบท่ี ๙ 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (๓.๐๐ คะแนน)   



                                                                                                                                   

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๙ 

คณะกรรมการ พบว่า จุดเด่นท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย คือ (๑) ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมี
ข้อกําหนดให้นิสิตทุกคนต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยกําหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ปีละ ๑๐ วันทุกปีจนสําเร็จการศึกษา นิสิตระดับปริญญาโท ตลอดหลักสูตร ๓๐ วัน นิสิตระดับ
ปริญญาเอก ตลอดหลักสูตร ๔๕ วัน ถือว่าเป็นการสร้างแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบัณฑิต เพ่ือเป็น
คนดีของสังคมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม (๒) มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการจนทําให้
บรรลุตามปณิธานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดคือ "ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์" การดําเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดว่า มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ ให้นําไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท้ังนี้ คณะกรรมการยังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสําคัญ ว่า มหาวิทยาลัยเป็น

สถานศึกษาท่ีมีวิทยาเขต วิทยาลัย หน่วยงานภายในจํานวนมาก ควรมีการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งสําคัญอย่างยิ่งคือ การจัดทํา
แผนกลยุทธ์นําไปสู่การปฏิบัติของทุกหน่วยงาน ควรมีการกํากับติดตามผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา   ๔๐ 

การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต 
 

ในวันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กองวิชาการ ร่วมกับกอง
กิจการนิสิตและคณะ จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นิสิต  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีนิสิตเข้าประชุมสัมมนา จํานวน ๒๕๕ 
รูป/คน จาก บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์    
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

 

เนื้อหาสาระในการประชุมสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง 
“บทบาทของนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย คณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้แก่ รศ.ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย  ผศ.ดร.กรองทิพย์  
นาควิเชตร  ดร.วรสิทธิ์  รัตนวราหะ  อาจารย์อรรถพงษ์  โภชน์เกาะ   

การแนะนําการจัดกิจกรรม PDCA โดยมุ่งหวังสัมฤทธิผลและการ
แบ่งกลุ่ม workshop ตามคณะ 

 

  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสัมมนา ในภาพรวม อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ 
คะแนน แยกเป็น  

๑. ด้านกระบวนการการจัดงาน  โดยรวมอยู่ในระดับ พอใช้  ค่าเฉลี่ย  ๓.๔๔ 
๒. ด้านวิทยากรผู้บรรยาย          โดยรวมอยู่ในระดับ ดี      ค่าเฉลี่ย  ๓.๙๐ 
๓. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ            โดยรวมอยู่ในระดับ ดี      ค่าเฉลี่ย  ๓.๙๔    

 

         

                                           

                                             

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔๑ 

 
 
 

แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ได้จัดทําข้ึนโดยใช้แนวคิดจากกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ท่ี ๒๓ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ๑. จัดประชุมผู้บริหาร กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเจ้าหน้าท่ีการประกัน
คุณภาพการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) 

 
 

 ๒. ศึกษาสภาพปัญหาและค้นหาแนวทางพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้
กระบวนการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย         
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๔. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 ๕. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย         
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย           
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 
 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 



                     รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา   ๔๒ 

 
 ๖. นําแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการ
ดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๗. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

ในแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ กําหนดปรัชญาของงานประกันคุณภาพการศึกษาว่า “การประกันคุณภาพการศึกษาคือ
เครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย” วิสัยทัศน์ว่า “มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สู่มาตรฐาน
คุณภาพระดับนานาชาติ” และพันธกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดไว้ ๓ ประการ ได้แก่        
(๑) ควบคุมคุณภาพการศึกษา (๒) ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (๓) ประเมินคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือให้งานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ จึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๔     
กลยุทธ์ คือ (๑) พัฒนาระบบบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (๒) พัฒนาเกณฑ์และ  
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินและเหมาะสมกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย  (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร และ (๔) พัฒนากิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
เครือข่ายให้มีความหลากหลายเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ (๑) พัฒนาการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ  
(๒) พัฒนากรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพและมีจํานวนท่ีเพียงพอ        
และ (๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  ๒     
กลยุทธ์ คือ (๑) พัฒนาโปรแกรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับระบบ
เครือข่ายภายนอก และ (๒) การตรวจสอบและและประเมินผลส่วนงานจัดการศึกษาและส่วนงานสนับสนุนให้
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                   

                                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔๓ 

      
 
 
 
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมี ๕ คณะ ประกอบด้วย                  
  ๑. คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๒. คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๓. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ๔. คณะกรรมการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 ๕. คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐  
 

ท้ังนี้ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นเก่ียวกับประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 ๑. วันท่ี ๔-๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕  คณะกรรมการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประชุม ณ ห้องประชุม VIP ๑ สถาบันภาษา ชั้น ๔ โซน D อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๒. วันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ประชุม
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๓. วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๔. วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุม ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอ    
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๕. วันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ประชุม ณ ห้องประชุม VIP ๑ 
สถาบันภาษา ชั้น ๔ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   ๖. วันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 



                     รายงานประจําปี ๒๕๕๖  งานประกันคุณภาพการศึกษา   ๔๔ 

 
คณะผู้จัดทํา 

 
ที่ปรึกษา  
พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ   อาจารย์ประจําวิทยาเขตเชียงใหม่ 
นายสนธิญาณ รักษาภักดี   หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

 
รวบรวมและเรียบเรียง 
พระมหาสุระศักด์ิ ธีรวํโส   นักวิชาการศึกษา 
นายชํานาญ เกิดช่อ   นักวิชาการศึกษา 
นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์  นักวิชาการศึกษา 

 
ออกแบบปก 
นายภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม  

 
 




