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บทสรุปผูบริหาร 
 

แผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ กําหนดปรัชญาของงานประกันคุณภาพการศึกษาวา “การประกันคุณภาพการศึกษาคือ
เครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย” วิสัยทัศนวา “ยกระดับการบริหารการศึกษาสูมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนา
ปญญาและคุณธรรม” และพันธกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดไว ๓ ประการ ไดแก (๑) พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (๒) กํากับและประเมินคุณภาพการศึกษา และ (๓) สรางเครือขายประกัน
คุณภาพศึกษา ประกอบดวย  ๓ ยุทธศาสตร  ๓ เปาประสงค  ๔ กลยุทธ ๘  โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาเขาสูมาตรฐานสากล มี ๑ เปาประสงค  
คือ ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล ประกอบดวย ๒ กลยุทธ คือ (๑) ยกระดับสวนงาน
จัดการศึกษาใหเขาสูระบบบริหารคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล  (๒) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา มี ๑ 
เปาประสงค คือ บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 
๑ กลยุทธ คือ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา มี ๑ เปาประสงค คือ  
เครือขายไดรับการยกระดับใหสามารถตอบโจทยการประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล 
ประกอบดวย ๑ กลยุทธ คือ กระตุนใหสวนงานจัดการศึกษาสรางเครือขายดานประกันคุณภาพการศึกษา 
 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ยึดหลักการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนี้ 
 ๑. ทบทวนขอมูลยอนหลัง ๕ ป โดยใชขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ คือ ผลการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และระดับสถาบัน  

๒. สํารวจความคิดเห็นผูบริหาร กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเจาหนาที่การ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(SWOT Analysis) 
 ๓. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย          
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๔. คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ยกรางแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
 ๕. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย           
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย          
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
 ๖. นําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและสภาวิชาการ  
 ๗. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย    
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 



 
 

สารบัญ 
                หนา 

 
บทสรุปผูบริหาร 
สวนที่ ๑ บทนํา ๑  
 ๑.๑ พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 

๑.๒ โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ๔ 
๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓      ๕ 
๑.๔ ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษา       ๘ 

                      ๑.๕ การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย                                                     
                มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา                                      
                ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กับแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา                 
                พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ๑๘   

  

สวนที่ ๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมงานประกันคุณภาพการศึกษา ๑๙ 
๒.๑ ผลการวิเคราะหสถานการณการประกันคุณภาพการศึกษา (SWOT Analysis)             ๑๙ 
๒.๒ การวิเคราะหกลยุทธจากผล SWOT โดยใช  TOWS Matrix                                    ๒๑ 

 

 สวนที่ ๓ แผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา  
                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๓ 

๓.๑ ปรัชญา ๒๓ 
๓.๒ วิสัยทัศน ๒๓ 
๓.๓ พันธกิจ ๒๓ 
๓.๔ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดและโครงการ                    ๒๓ 
๓.๕ เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ และโครงการ           ๒๖ 

 สวนที่ ๔ การแปลงแผนสูการปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล ๒๙ 
๔.๑ การแปลงแผนสูการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ๒๙ 
๔.๒ ประมาณการงบประมาณ ๓๑ 
๔.๓ การติดตามและการประเมินผล ๓๓ 
 

ภาคผนวก 
คําสั่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน 
        ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
        พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙  ๓๕ 



๑ 
 

 

สวนที่ ๑  
บทนํา 

 
๑.๑ พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเริ่มดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการเมื่อ
วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกองวิชาการ สํานักงานอธิการบดีรวมกับคณะกรรมการจัดการประชุมเสวนา
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดใหมีการประชุมเสวนา การประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยการประชาสัมพันธสรางความเขาใจและชี้แจงถึงความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มีผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทั้งสวนกลางและ  
วิทยาเขตเขารวมประชุม โดยอธิการบดีเปนประธาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดเชิญผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมาใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 การดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก) ซึ่งที่ประชุมเห็นรวมกันวาควรดําเนินการใหเปนไปตามระบบ ซึ่งเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแตละแหง เวลานั้นเปนชวงที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) กําลังดําเนินการปรับเกณฑมาตรฐานตามองคประกอบตางๆ ของระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมกับ
การเรียนการจัดการศึกษาของไทย 
 ระยะที่หนึ่ง คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบให
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามระบบ IPOI คือ ปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ 
(Process) ปจจัยผลผลิต (Output) และปจจัยผลกระทบ (Impact) ประกอบดวย ๑๒ ปจจัย ๕๒ เกณฑ และ ๕๙ 
ตัวชี้วัด เกณฑเหลานี้ใชประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๑ (๒๕๔๔-๒๕๔๖) ใชระบบใหคะแนนเปน  ๓  A 
(Awareness Attempt and Achievement) 
 ระยะที่สอง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ก็ยังใชระบบเดิมทุกประการ คือระบบ 
IPOI คือ ปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ (Process) ปจจัยผลผลิต (Output) และปจจัยผลกระทบ 
(Impact) โดยคณะกรรมการอํานวยการไดปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามาเปน ๑๕ ปจจัย 
๕๘ ตัวชี้วัด เกณฑเหลานี้ใชประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๒ (๒๕๔๗-๒๕๔๘) ใชระบบใหคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
ระยะนี้เองที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เขามาประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในรอบที่ ๑ (๘ มีนาคม ๒๕๔๘) 
 ระยะที่สาม หลังจากที่สํานักงานงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเขามาประเมินคุณภาพ
ภายนอกและรายงานผลการประเมินแลว คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ไดปรับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหม เพื่อใหเรียกงายและสะดวกตอการดําเนินงานของทุกภาค
สวนของมหาวิทยาลัย โดยปรับจากปจจัยเปนมาตรฐานตาม สมศ. ประกอบดวย ๗ มาตรฐาน ผสมผสานจากปจจัย
ทั้งหมดเขามาอยูตามมาตรฐานนั้นๆ ระบบนี้ครอบคลุมการดําเนินการของสวนงานที่จัดการศึกษาและสวนงานที่
สนับสนุนการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ ดังนี้ 
  มาตรฐานที่  ๑ ดานคุณภาพบัณฑิต 
  มาตรฐานที่  ๒ ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 



๒ 
 

  มาตรฐานที่  ๓ ดานการบริการวิชาการและการเผยแผพระพุทธศาสนา 
  มาตรฐานที่  ๔ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  มาตรฐานที่  ๕ ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
  มาตรฐานที่  ๖ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  มาตรฐานที่  ๗ ดานการประกันคุณภาพ 
 คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครั้งที่ ๓ (๒๕๔๙-๒๕๕๐) โดยใชระบบ ๗ มาตรฐาน ตามเกณฑการประเมินของ สมศ. เพื่อ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยใชเปน
ขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ในรอบที่ ๒ (๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑) 
 ระยะที่สี่ หลังจากที่มหาวิทยาลัยผานการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สองแลว จึงไดดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ไดปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเปน ๙ 
องคประกอบ ๕๖ ตัวบงชี้ ใชระบบใหคะแนนเต็ม ๓ คะแนน มหาวิทยาลัยดําเนินการการประกันคุณภาพ
การศึกษาดวยระบบนี้ในปการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ ดังนี้ 
  องคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
  องคประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน 
  องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  องคประกอบที่ ๔ การวิจัย 
  องคประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแกสังคม 
  องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
  องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 
  องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ 
  องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ระยะที่หา มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใชเกณฑประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนหลัก ผนวกกับเกณฑประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประเมินคุณภาพการศึกษาของสวนงานจัดการศึกษาทุกสวนงาน ทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ มี ๙ องคประกอบ ๔๒ ตัวบงชี้ แบงเปนปจจัยนําเขา 
(Input) ๔ ตัวบงชี้ กระบวนการ (Process) ๑๘ ตัวบงชี้ และผลผลิต (Output) หรือผลกระทบ (Impact) ๒๐   
ตัวบงชี้  ใชระบบการใหคะแนนเต็ม ๕ คะแนน มหาวิทยาลัยดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาดวยระบบนี้
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓    
 ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) และผานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (๒๒-๒๕ กันยายน ๒๕๕๖) ตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งกําหนดใหตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
 ระยะที่หก มหาวิทยาลัยออกขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 



๓ 
 

(๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ (๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ครอบคลุม
พันธกิจทั้ง ๔ ดานของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย 
หลักการและแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยมีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา คือ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สวนงาน 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใชเกณฑ
ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนหลัก แบงเปน ๓ ระดับ ไดแก (๑) ระดับหลักสูตร 
(๒) ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และ (๓) ระดับสถาบัน ใชระบบใหคะแนนเต็ม ๕ คะแนน มหาวิทยาลัย
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดวยระบบนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗  มีองคประกอบและตัวบงชี้ ดังนี้  
 ๑)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย ๖ องคประกอบ ๑๔ ตัวบงชี้ 
   องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 
   องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 
   องคประกอบท่ี ๓ นิสิต 
   องคประกอบท่ี ๔ อาจารย 
   องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
   องคประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 ๒)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประกอบดวยผลการ
ดําเนินงานระดับหลักสูตรและเพ่ิมเติม ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้ ดังนี้ 
   องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
   องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
   องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
   องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 
 ๓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และเพ่ิมเติม ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้ ดังนี้ 
   องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
   องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
   องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
   องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 
    ระยะที่เจ็ด มหาวิทยาลัยจัดทําตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาใหมเพิ่มเติม ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสะทอนเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสนองตอบนโยบายของประเทศ 
เปนตัวบงชี้ชนิดผลลัพธ แบงเปน ๓ ระดับ ไดแก (๑) ระดับหลักสูตร มีตัวบงชี้เพิ่มเติม ๑ ตัวบงชี้ (๒) ระดับคณะ 
วิทยาเขตและวิทยาลัย มีตัวบงชี้เพิ่มเติม ๗ ตัวบงชี้ และ (๓) ระดับมหาวิทยาลัย มีตัวบงชี้เพิ่มเตมิ ๗ ตัวบงชี้ เพื่อ
ใชประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป 
  ตัวบงชี้เพิ่มเติมระดับมหาวิทยาลัย ๗ ตัวบงชี้ คือ 

 



๔ 
 

    ๑) หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) ทีเ่ปนหลัก สูตรบูรณา
การระหวางศาสตร หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 
    ๒)  ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผานภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๓) งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มกีารนําไปใชประโยชน 
   ๔) ผลการบริการวิชาการทีเ่สริม สรางความเขมแข็งแกชุมชน  
   ๕) ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบสรางสรรค  
   ๖) ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือในประเทศหรือตางประเทศ 
    ๗) ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
 

๑.๒ โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑) โครงสรางองคกรงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
        ๒) โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 



๕ 
 

 
๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
 ๑) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
         การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป
การศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจประเมินไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางวันที่    
๑๖ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยใชตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย ๕ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ ๒ การ
วิจัย องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวบงชี้ 
  ปการศึกษา ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ทั้ง ๓ ระดับ  
  ระดับหลักสูตรมีหลักสูตรเปดสอนทั้งสิ้น  ๕๓ หลักสูตร พบวา มีหลักสูตรผานเกณฑกํากับมาตรฐาน 
๕๐ หลักสูตร และระดับคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมมีคาเฉลี่ย ๓.๐๗   
  ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย พบวาสวนงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จํานวน ๑ สวนงาน 
ระดับดี ๒๘ สวนงาน ระดับพอใช  ๔ สวนงาน ไมมีคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินในระดับตอง
ปรับปรุงหรือปรับปรุงเรงดวน 
   ระดับสถาบัน ในภาพรวมอยูในระดับดี (๔.๐๔ จากระดับคะแนน ๕) โดยองคประกอบที่มีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก ๓ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๒ การวิจัย (๔.๗๒ คะแนน) องคประกอบที่ ๓ 
การบริการวิชาการ (๕.๐๐ คะแนน) องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕.๐๐ คะแนน) 
องคประกอบที่มีผลการดําเนินการในระดับดี ๑ องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
(๓.๖๐ คะแนน)  และ องคประกอบที่มีผลการดําเนินการในระดับพอใช ๑ องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิต  (๓.๕๐ คะแนน)  
 



๖ 
 

๒) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป

การศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจประเมินไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางวันที่ ๑๐ 
– ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยใชตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย ๕ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ ๒ การ
วิจัย องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวบงชี้ 
 ปการศึกษา ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ทั้ง ๓ ระดับ  
 ระดับหลักสูตรมีหลักสูตรเปดสอนทั้งสิ้น  ๕๕ หลักสูตร พบวา มีหลักสูตรผานเกณฑกํากับมาตรฐาน 
๕๕ หลักสูตร และระดับคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมมีคาเฉลี่ย ๓.๓๗   
 ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย พบวาสวนงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จํานวน ๑ สวน
งาน ระดับดี ๓๑ สวนงาน ไมมีคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินในระดับพอใช  ระดับตองปรับปรุง
หรือปรับปรุงเรงดวน มีสวนงานระดับวิทยาลัย ๑ สวนงาน คือวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ใชเกณฑ EdPEx  
 ระดับสถาบัน ในภาพรวมอยูในระดับดี (๔.๑๗ จากระดับคะแนน ๕) โดยองคประกอบที่มีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก ๑ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ (๕.๐๐ คะแนน) 
องคประกอบที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี ๔ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  (๔.๐๒ 
คะแนน) องคประกอบที่ ๒ การวิจัย (๔.๔๒ คะแนน) องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(๔.๐๐ คะแนน) และองคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ (๓.๙๗ คะแนน)    

 

๓) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป
การศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจประเมินไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางวันที่  
๑๖ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยใชตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย ๕ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ ๒ การ
วิจัย องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวบงชี้ 
   ปการศึกษา ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ทั้ง ๓ ระดับ  
  ระดับหลักสูตรมีหลักสูตรเปดสอนทั้งสิ้น  ๑๐๔ หลักสูตร พบวา มีหลักสูตรผานเกณฑกํากับ
มาตรฐาน ๑๐๔ หลักสูตร และระดับคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมมคีาเฉลี่ย ๓.๕๔  

 ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย พบวาสวนงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ๕ สวนงาน คิดเปน
รอยละ ๑๕.๑๕ ระดับดี ๒๔ สวนงาน คิดเปนรอยละ ๗๒.๗๓ ระดับพอใช ๔ สวนงาน คิดเปนรอยละ ๑๒.๑๒  มี
สวนงานใชเกณฑ EdPEx  ๒ สวนงาน คือวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและวิทยาลัยสงฆนครนานฯ 
  ระดับสถาบัน ในภาพรวมอยูในระดับดี (๔.๔๔ จากระดับคะแนน ๕) โดยองคประกอบที่มีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก ๓ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๒ การวิจัย (๔.๖๖ คะแนน) องคประกอบที่ ๓ 
การบริการวิชาการ (๕.๐๐ คะแนน) องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕.๐๐ คะแนน)



๗ 
 

องคประกอบที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี ๒ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  (๔.๑๔ 
คะแนน) และองคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ (๔.๓๓ คะแนน)  
   

๔) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป
การศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจประเมินไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางวันที่  
๑๙ – ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยใชตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.) ๑๓ ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
จํานวน ๖ ตัวบงชี้  ซึ่งประกอบดวย ๕ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ ๒ 
การวิจัย องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น ๑๙ ตัวบงชี้ 
  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ทั้ง ๓ ระดับ  
 ระดับหลักสูตรมีหลักสูตรเปดสอนทั้งสิ้น  ๑๒๑ หลักสูตร พบวา มีหลักสูตรผานเกณฑกํากับมาตรฐาน 
๑๒๑ หลักสูตร และระดับคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมมีคาเฉลี่ย ๓.๒๑  

 ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย พบวาสวนงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ๖ สวนงาน คิดเปน
รอยละ ๑๕.๗๙ ระดับดี ๒๖ สวนงาน คิดเปนรอยละ ๖๘.๔๒ ระดับพอใช ๖ สวนงาน คิดเปนรอยละ ๑๕.๗๙ 

มีสวนงานใชเกณฑ EdPEx  ๒ สวนงาน คือ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและวิทยาลัยสงฆนคร 
นานฯ 
 ระดับสถาบัน ผลการประเมินตัวบงชี้ สกอ. ๑๓ ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี (๓.๘๖ จากระดับ
คะแนน ๕) โดยองคประกอบที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก ๒ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๓ การ
บริการวิชาการ (๕.๐๐ คะแนน) องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕.๐๐ คะแนน) 
องคประกอบที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี ๒ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๒ การวิจัย (๓.๗๘ คะแนน) 
และองคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ (๓.๙๙ คะแนน) องคประกอบที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช ๑ 
องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต (๓.๓๘ คะแนน)  
 

 ๕) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป

การศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจประเมินไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางวันที่  
๒๖ – ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยใชตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.) ๑๓ ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
จํานวน ๗ ตัวบงชี้  ซึ่งประกอบดวย ๕ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ ๒ 
การวิจัย องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น ๒๐ ตัวบงชี้ 
   มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ทั้ง ๓ ระดับ  



๘ 
 

 ระดับหลักสูตร หลักสูตรเปดสอนทั้งสิ้น  ๑๔๗ หลักสูตร ทุกหลักสูตรผานเกณฑกํากับมาตรฐาน โดย
มีคุณภาพระดับดีมาก ๒๒ หลักสูตร (รอยละ ๑๔.๙๗) ระดับดี ๑๑๕ หลักสูตร (รอยละ ๗๘.๒๓) ระดับปานกลาง 
๑๐ หลักสูตร (รอยละ ๖.๘๐)  และระดับคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมมีคาเฉลี่ย ๓.๕๘   

ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย มีสวนงานที่ผลการประเมินระดับดีมาก ๓ สวนงาน (รอยละ 
๗.๘๙) ระดับดี ๓๔ สวนงาน (รอยละ ๘๙.๔๗) ระดับพอใช ๑ สวนงาน (รอยละ ๒.๖๓) 

สวนงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยใชเกณฑ EdPEx  ๒ สวนงาน คือวิทยาลัยพุทธศาสตร
นานาชาติและวิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ระดับสถาบัน  ผลการประเมินตัวบงชี้ สกอ. ๑๓ ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (๔.๕๓ จาก
คะแนน ๕) โดยองคประกอบที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก ๓ องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๓ การ
บริการวิชาการ (๕.๐๐ คะแนน) องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕.๐๐ คะแนน) และ
องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ (๔.๗๒ คะแนน) องคประกอบที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี ๒ 
องคประกอบ คือ องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต (๔.๓๑ คะแนน) และองคประกอบที่ ๒ การวิจัย (๔.๓๙ 
คะแนน)  

 
๑.๔ ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการประกันคุณภาพ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนด

จุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนด
รายละเอียดไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
   การประกันคุณภาพภายใน มาตรา ๔๘ กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกการประกันคุณภาพภายนอก 

ขณะที่มาตรา ๔๙ กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปน
องคการมหาชน ทําหนาที่พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก ๕ ปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชน 

- หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗  

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพาการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา วาดวยเรื่อง หลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกาประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๒(๑) ของกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/



๙ 
 

๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระใน
การเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ดําเนินการของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทและเจตนารมณของ
สถานศึกษาแหงนั้น และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและเตรียมความ
พรอมเพ่ือรับการประกันคุณภาพนอก 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกใช อาจเปนระบบที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น หรือเปนระบบซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากลที่
สามารถประกันคุณภาพไดตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เชน ระบบ AUN-QA หรือระบบ EdPEx หรือ
เปนระบบที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน และนําเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ แตทั้งนี้ไมวาใชระบบประกัน
คุณภาพใดๆ ตองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอ ๖ แหงกฎหระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๒) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)   
เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ.๒๕๖๕ คือ “การ

ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว สําหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การกํากับมาตรฐาน และเครือขาย อุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ” 

ภายใตแผนดังกลาว ระบุถึงการแกปญหาอุดมศึกษา การไรทิศทาง ความซ้ําซอน การขาดคุณภาพ การ
ขาดประสิทธิภาพ  โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําหลักเกณฑการกํากับอยางตอเนื่อง รวมทั้งใชเครื่องมือ
เชิงนโยบายและการเงินเพ่ือผลทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ลดเลิกหลักสูตรที่ไมเปนที่ตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 
(๒) ลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปญหาคุณภาพอยางรุนแรง 
(๓) จัดกลไกคณะกรรมการตรวจสอบ และศูนยสถิติอุดมศึกษาเพ่ือประมวลขอมูลที่ถูกตองเพือ่ดําเนิน 

การตอไป 
กลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักหนึ่งในการแกปญหาการไรทิศทาง ความ

ซ้ําซอน การขาดคุณภาพ การขาดประสิทธิภาพ ของอุดมศึกษาได ทั้งนี ้ใหมีการสรางกลไกประเมินคุณภาพ ดังนี้  
(๑) สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและผูใชบริการ

อุดมศึกษาประเมินสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของ ๔ กลุมมหาวิทยาลัย 
(๒) หลักสูตร กลุมมหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ รวมมือกันประเมินหลักสูตร 
ทั้งนี ้โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการประเมินซ้ําซอน และมีการวางระบบฐานขอมูลการประเมิน 

รวมทั้งกระบวนการนําผลการประเมินมาใชประโยชนในระยะยาว การประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบประกัน



๑๐ 
 

คุณภาพ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรร
งบประมาณของรัฐและการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต ทั้งนี้ โดยการมีสวนรวมของ
หนวยงานผูทําการประเมินในจํานวนที่เหมาะสม มีอิสระและไมหวังผลกําไร มีระบบ Peer review เพื่อประกัน
คุณภาพข้ันต่ํา (Threshold quality) และนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

๓) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ 
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติซึ่งจะเริ่มดําเนินการ ในป ๒๕๖๐ จะเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว

สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา ทั้งที่อยูในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ไดนําไป
เปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัย ตั้งแตเกิดจนตลอดชีวิต ที่
ประชาชนสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายของการพัฒนาการศึกษา 
๕ ประการ ไดแก การเขาถึง (Access) ความเทาเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และการตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก
ที่เปนพลวัต โดยกําหนดวิสัยทัศนของแผนการศึกษาแหงชาติ (Vision) ที่ใหความสําคัญกับการสรางระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความ สามารถของ
ทุนมนุษยและรองรับการศึกษา การเรียนรูและความทาทาย ที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ แผนการศึกษาแหงชาติมีความคาดหวังของที่จะลดความ
แตกตางในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหวางสถานศึกษา ตลอดจนการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคใน
การเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีเปาหมายสุดทายของแผนการศึกษาแหงชาติอยูที่ 
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเปนกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
ทุนมนุษย (Productivity) ที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อใหประเทศ
สามารถกาวขามกับดับของประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลวอยางยั่งยืน ภายใตพลวัตของโลก 
ศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้ไดกําหนดปจจัย/เงื่อนไขความสําเร็จ (Key Success Factors) ประการหนึ่งคือ ระบบขอมูล
และสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอสาธารณชนจะเปนกลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการ
ศึกษาและผูเรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการ
กํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

มียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในยุทธศาสตรนี้ มีมาตรการคือ (๑) ออกแบบและพัฒนา
โครงสรางระบบขอมูลและสารสนเทศ ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน เพื่อการกํากับ ติดตามประเมินผล 
การบริหารจัดการ และการตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหาร (๒) พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่บูรณา
การและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามประเมินผล ของ
หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค และ (๓) ) เตรียมการจัดตั้งหนวยงานกลางดานการบริหารและการจัดการ
ระบบขอมูลและสารสนเทศแบบบูรณาการตลอดทุกชวงวัย ของทุกหนวยงาน 
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตรที่ ๑ มีจํานวน ๔ ตัว คือ  
 (๑) มีโครงสรางระบบขอมูลสารสนเทศ ที่บูรณาการและเชื่อมโยง มีความถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
และเขาถึงไดตลอดเวลา 
               (๒) จํานวนสถานศึกษาที่มีระบบขอมูลและสารสนเทศที่ครบถวน ถูกตองและสามารถเขาถึงได 
              (๓) แผนและข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานกลาง 
 (๔) รางกฎหมายจัดตั้งหนวยงานกลาง 



๑๑ 
 

๔) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เปนกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว มีวิสัยทัศนวา “ประเทศมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนา
ใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สราง
รายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลวและสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม 
ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ 
ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตร ดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) 
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 ๕) เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการนําเกณฑพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ไปใชในการพัฒนาองคการทางการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาอยางกาวกระโดด โดยการนําเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence ไปใชเปน
เครื่องมือในการบริหารองคการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการทางการศึกษาที่จะเอื้อตอการพัฒนา
กระบวนการหลักรวมทั้งสงผลถึงผลลัพธที่เปนจริงสําหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอยางมีบูรณาการ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ไดออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใหสถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใชอาจ
เปนระบบที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น หรือเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล เชน EdPEx 

จากความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศดวยเกณฑ EdPEx และการมีอิสระของ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่กลาวมาขางตน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํา "แผนการ
ดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศดวยเกณฑ EdPEx (iCAD 
- Action Plan Model : สสส)" ระหวางป พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา สนับสนุนการ
ดําเนินการและเผยแพรเกณฑ EdPEx ไปสูสถาบันอุดมศึกษาภายในสังกัดทั้ง ๑๕๐ แหง พรอมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนสถาบันที่มีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูความเปนเลิศ   

โดยไดจัดการประชุมชี้แจงถึงแผนการขับเคลื่อนฯ ดังกลาว ในการประชุมชี้แจง เรื่อง “แนวทางการนํา
เกณฑ EdPEx ไปใชในการพัฒนาองคการทางการศึกษา (Introduction for EdPEx)” วันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ  ณ นคร  ชั้น ๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ในป พ.ศ.๒๕๖๔ สถาบันอุดมศึกษา ๓๙ แหง ไดนําเกณฑ EdPEx ไปใชในการพัฒนาองคการทาง
การศึกษา โดยเปนการนําไปใชเพียงในระดับคณะ ๙ แหง  ใชในระดับสถาบัน ๓๐ แหง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย    



๑๒ 
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดนําเกณฑนี้มาใชในวิทยาลัย ๒ แหง คือ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ และ
วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ  
 

 ๖)  เครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality 
Assurance : AUNQA)  
 เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน เปนความรวมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหวางประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเชียงใตหรืออาเซียน มีจุดมุงหมายในการจัดตั้งเพื่อสงเสริมความรวมมือทางดาน
การศึกษา อันเปนกลไกสําคัญในการสรางรากฐานใหกับสังคมและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาค  กอตั้ง
ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ ๑๙๙๕ (พ.ศ.๒๕๓๘) รวม ๑๓ สถาบัน ตอมาไดขยายความรวมมือระหวางอาเซียน
เพิ่มมากขึ้น ทําใหสมาชิกเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มจํานวนเปน ๒๖ สถาบัน จาก ๑๐ ประเทศอาเซียน 
โดยสํานักงานเลขานุการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) ตั้งอยูที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ประเทศไทย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เขาเปนสมาชิกมี ๔ มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหิดล  AUN-QA ไดเปดรับสมาชิกสมทบ 
(Associate Membership) ตั้งแตตนป พ.ศ.๒๕๕๖  นับถึงปจจุบันมีสมาชิกสมทบทั้งสิ้น  ๒๗  มหาวิทยาลัย  
จาก ๗ ประเทศอาเซียน  
      การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : 
AUNQA) ประกอบดวย  ๓  มิติ  คือ 

(๑) Strategic     เปนการประกันคุณภาพระดับสถาบันการศึกษา 
(๒) Systemic    เปนการประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน 
(๓) Tactical      เปนการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตร 
รูปแบบการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตรเนนที่การจัดการเรียนการสอนโดย

พิจารณาคุณภาพภายใน ๓ มิติ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ โดยมีรูปแบบเริ่มจากผลการ
เรียนรูที่คาดหวังที่จะใหเกิดกับตัวผูเรียน การแปลงผลการเรียนรูที่คาดหวังไปสูโปรแกรมการศึกษาและวิธีที่จะทํา
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ผานกลยุทธการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประเมินคุณภาพระดับ
โปรแกรมการศึกษาของ AUNQA ใชระบบการประเมินจากคะแนนเต็ม ๗ ในลักษณะ Rating scale  เกณฑการ
ประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตรการศึกษา ประกอบดวย เกณฑ AUN-QA (Version ๔.๐) 
จํานวน ๘ ขอ และในแตละเกณฑยังประกอบดวยเกณฑการพิจารณายอยๆ ๕๓ ตัวบงชี้  เกณฑหลักในการ
ประเมินคุณภาพ มีดังนี ้

(๑) Expected Learning Outcomes  จํานวน ๕ ตัวบงชี้ 
(๒) Programme Structure and Content จํานวน ๗ ตัวบงชี้ 
(๓) Teaching and Learning Approach  จํานวน ๖ ตัวบงชี้ 
(๔) Student Assessment                          จํานวน ๗ ตัวบงชี้ 
(๕) Academic Staff                        จํานวน ๘ ตัวบงชี้ 
(๖) Student Support Services                   จํานวน ๖ ตัวบงชี้ 
(๗) Facilities and Infrastructure  จํานวน ๙ ตัวบงชี้ 
(๘) Output and Outcomes                          จํานวน ๕ ตัวบงชี้ 
 

 



๑๓ 
 

๗) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีวิสัยทัศนวา “มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร
สมัยใหมและสรางพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” ประกอบดวยยุทธศาสตร ๕ ยุทธศาสตร คือ (๑) จัด
การศึกษาพัฒนาบัณฑิตใหมีสติปญญาและคุณธรรม (๒) พัฒนางานวิจัยและสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ (๓) บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนชุมชน วัด ทองถิ่น
และสังคมใหเกิดสันติสุข (๔) อนุรักษสืบสานสงเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน และ (๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

ในยุทธศาสตรกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษาพัฒนาบัณฑิตใหมีสติปญญาและคุณธรรม  ประกอบดวย ๔ เปาประสงค 
  เปาประสงคที่ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรม   มีตัวชี้วัดของเปาประสงค 

๔ ตัวชี้วัด คือ 
๑.๑.๑ จํานวนนิสิตที่ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
๑.๑.๒ คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรมตามท่ีมหาวิทยาลัย 

กําหนด 
๑.๑.๓ ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๑.๑.๔ ระดับผลการประเมินบัณฑิตท่ีมีความรู และประยุกตใชหลักพุทธธรรม 
มกีลยุทธ ๒ กลยุทธ  ไดแก 

  ๑.๑.๑ สงเสริม สนับสนุนใหนสิ  ิตมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกับเครือขายในประเทศและตาง
ประเทศ 

  ๑.๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหสวนงานจัดการศึกษาดําเนินการพัฒนาบัณฑิตใหมีคณุ ภาพและ
คุณธรรม 

   เปาประสงคที่ ๑.๒ หลักสูตรมีการบรู ณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม  มี
ตัวชี้วัดของเปาประสงค ๔ ตัวชี้วัด คือ 

๑.๒.๑ สัดสวนหนวยกิตของวิชาที่มุงเนนการศึกษาหลักศาสนา หรือนําหลักศาสนามาบูรณาการ 
๑.๒.๒ จํานวนของหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตรออนไลน 
๑.๒.๓ จํานวนหลักสูตรที่มีการนําองคความรูหรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 
๑.๒.๔ รอยละของหลักสูตรนานาชาติที่มีการนําองคความรู หรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพื่อพัฒนา 

จิตใจและสังคม 
มกีลยุทธ ๒ กลยุทธ  ไดแก 

   ๑.๒.๑ พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรใหบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม รวมถึง
สนับสนุนใหพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรออนไลนใหเพิม่มากขึ้น 

  ๑.๒.๒ สงเสริม สนับสนุนหลักสูตรใหนําองคความรู หรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพื่อพัฒนาจิตใจ
และสังคม 

    เปาประสงคที่ ๑.๓ อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรและสามารถบูรณาการพุทธ
นวัตกรรมกับกระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสม  มีตัวชี้วัดของเปาประสงค ๔ ตัวชี้วัด คือ 



๑๔ 
 

    ๑.๓.๑ รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิทางศาสนาหรือเปนผูเชี่ยวดานศาสนาหรือพัฒนาคุณธรรม 
    ๑.๓.๒ รอยละของอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติหรือนานาชาต ิ
    ๑.๓.๓ ระดับความสําเร็จของอาจารยที่จัดกระบวนการเรียนรูและบูรณาการหลักพระพุทธ 
ศาสนามุงผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
    ๑.๓.๔ รอยละของอาจารยที่มีทักษะดานภาษาตางประเทศและทักษะเทคโนโลยี 

มกีลยุทธ ๔ กลยุทธ  ไดแก 
     ๑.๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหมีคุณวุฒิ หรือ ความ
เชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา 
    ๑.๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางผลงานทางดานวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
     ๑.๓.๓ พัฒนาศักยภาพอาจารยในการจัดกระบวนการเรียนรูและสงเสริมการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์คณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
     ๑.๓.๔ พัฒนา และยกระดับศักยภาพอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศและ
เทคโนโลยี 
     เปาประสงคที่ ๑.๔ ทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มีตัวชี้วัด 
๔ ตัวชี้วัด ไดแก 
     ๑.๔.๑ รอยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษา 
     ๑.๔.๒ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอทรัพยากรทางการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการศกึษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    ๑.๔.๓ จํานวนรายวิชาที่ผลิตและใชสื่อการเรียนรูออนไลน 
     ๑.๔.๔ ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงานอื่นใน
เครือขายเพื่อการพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

มกีลยุทธ ๓ กลยุทธ ไดแก 
     ๑.๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนสวนงานจัดการศึกษาใหพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอ
และมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
     ๑.๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหผลิตและใชสื่อการเรียนรูออนไลนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
     ๑.๔.๓ สรางภาคีเครือขายความรวมมือเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

 

   ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
ประกอบดวย ๔ เปาประสงค 

   เปาประสงคที่ ๒.๑ มีระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ได
มาตรฐาน  มตีัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ไดแก 
     ๒.๑.๑ รอยละของสวนงานที่มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุน
การบริหารงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน 

กลยุทธ ๑ กลยุทธ  ไดแก 
     ๒.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานดําเนินงานตามระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยที่
ไดมาตรฐาน 



๑๕ 
 

เปาประสงคที่ ๒.๒ ผลงานวิจัย และ หรือ นวัตกรรมที่พัฒนาปญญาและคุณธรรม 
มตีัวชี้วัด ๓ ตัวชวีัด ไดแก 
   ๒.๒.๑ รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมที่สงผลตอการพัฒนาจิตใจ
และสังคมอยางยั่งยืน 
    ๒.๒.๒ จํานวนหนังสือ หรือ สื่อสรางสรรคที่เปนผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ที่
นําเสนอสูสาธารณะ 
    ๒.๒.๓ รอยละของงบประมาณวิจัย และ หรือ บริการวิชาการที่ไดรับจากภายนอก เพื่อดําเนิน
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา 

มกีลยุทธ ๑ กลยุทธ ไดแก 
     ๒.๒.๑ สงเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารย และ/หรือ นักวิจัย ใหมีศักยภาพ เพ่ือรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากภายนอก ผลิตงานวิจัย งานสรางสรรคและพุทธนวัตกรรม ที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

     เปาประสงคที่ ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมไดรับการตีพิมพ หรือเผย
แพรในระดับชาติหรือนานาชาติ   มตีัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด ไดแก 
    ๒.๓.๑ รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
     ๒.๓.๒ รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ได
รับการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

มกีลยุทธ ๒ กลยุทธ ไดแก 
    ๒.๓.๑ สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยมีผลงานการวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธ
นวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
     ๒.๓.๒ สงเสริม สนับสนุน การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

      เปาประสงคที่ ๒.๔ ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมไดรับการอางอิงหรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือนานาชาติ   มตีัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัด ไดแก 
     ๒.๔.๑ ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักของจํานวนบุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ไดรับการอางอิง 
หรือนําไปใชเปนตนแบบเพื่อพัฒนาตอยอดหรือไดรับรางวัลในการพัฒนาจิตใจ สติปญญาและพฤติกรรมของ
ประชาชน 
    ๒.๔.๒ รอยละของผลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมเชิงบูรณาการที่ไดรับการอางอิง
หรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมสูการมีชีวิตที่ดีขึ้นในระดับ
นานาชาต ิ
   ๒.๔.๓ จํานวนโครงการวิจัยที่อาจารยและนักวิจัยไทยดําเนินการรวมกับนักวิจัยชาวตางประเทศ 
     มกีลยุทธ ๒ กลยุทธ ไดแก 
    ๒.๔.๑ สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชในเผยแพรและอางอิงรวมถึงการสืบคนขอมูลงาน
วิจัยงานสรางสรรคและพุทธนวัตกรรม 
     ๒.๔.๒ สรางภาคีเครือขายความรวมมือดานการวิจัย 

 
 



๑๖ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓  บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมและสนับสนุน ชุมชน วัดทองถิ่น 
และสังคมใหเกิดสันติสุข  ประกอบดวย ๒ เปาประสงค 
    เปาประสงคที่ ๓.๑ ความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน   มตีัวชี้วัด 
๒ ตัวชี้วัด ไดแก 
    ๓.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามระบบและกลไกการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
    ๓.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเครือขายความรวมมือที่นําหลักพุทธธรรมไปใชประ
โยชนจนเกิดชุมชนสันติสุขอยางยั่งยืน 

มกีลยุทธ ๒ กลยุทธ ไดแก 
    ๓.๑.๑ สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
เครือขายความรวมมือในการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
    ๓.๑.๒ สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือใหนําหลักพุทธธรรมไปใชประโยชนจนเกิดชุมชน
สันติสุขอยางยั่งยืน 
 

     เปาประสงคที่ ๓.๒ ผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพนั ธกิจเพื่อ
พัฒนา วัด ชุมชนทองถิ่น และสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน  มตีัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ไดแก 
      ๓.๒.๑ จํานวนผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพื่อพัฒนา 
ชุมชน วัด ทองถิ่นและสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน 
   มกีลยุทธ ๑ กลยุทธ ไดแก 
      ๓.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพ่ือ
พัฒนาชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  
อยางยั่งยืน   ประกอบดวย ๒ เปาประสงค 
     เปาประสงคที่ ๔.๑ พุทธนวัตกรรมที่เกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทอง
ถิ่นในการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  มีตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด 
ไดแก 
     ๔.๑.๑ จํานวนพุทธนวัตกรรมที่เกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทองถิ่น 
ในการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
      มกีลยุทธ ๑ กลยุทธ ไดแก 
      ๔.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

   เปาประสงคที่ ๔.๒ ผลการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทองถิ่น ดานการอนุ
รักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน  มีตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด 
ไดแก 
     ๔.๒.๑ จํานวนผลการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย ชุมชนและวัด ดานการอนุรักษ สืบสาน  
สงเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนา ชุมชน วัด ทองถิ่น และ
สังคมอยางยั่งยืน 
   มกีลยุทธ ๑ กลยุทธ ไดแก 



๑๗ 
 

     ๔.๒.๑ สงเสริมการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายชุมชนและวัด ดานการอนุรักษ สืบสาน สง 
เสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนา วัด ชุมชน ทองถิ่น และ
สังคมอยางยั่งยืน 
 

   ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล   ประกอบดวย ๓        
เปาประสงค 
   เปาประสงคที่ ๕.๑ มีระบบการบริหารจัดการดวยรูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University)  มตีัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด ไดแก 
     ๕.๑.๑ รอยละของสวนงานที่มีภาพลักษณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีเขียว มีบรรยากาศ   
รมรื่น ที่เอื้อตอการศึกษาทั้งทางดานปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผพระพุทธศาสนา 
      ๕.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการใชพลังงานทดแทน การบําบัดของเสียดวยการลดการใช การ
ใชช้ํา และการแปรสภาพกลับมาใชใหม 
   มกีลยุทธ ๒ กลยุทธ  ไดแก 
      ๕.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีเขียว 
มีบรรยากาศรมรื่น ที่เอื้อตอการศึกษาทั้งทางดานปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผพระพุทธศาสนา 
      ๕.๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย ใชพลังงานทดแทนที่สะอาด และบําบัดของเสีย ดวย
การลดการใช การใชช้ํา และการแปรสภาพกลับมาใชใหม 
 

     เปาประสงคที่ ๕.๒ มีการบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย   มตีัวชี้วัด ๒ 
ตัวชี้วัด ไดแก 
      ๕.๒.๑ จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการองคกร 
      ๕.๒.๒ ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการองคกรโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มกีลยุทธ ๒ กลยุทธ  ไดแก 
      ๕.๒.๑ พัฒนาระบบ กลไก และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคกร  
อยางมีประสิทธิภาพ 
      ๕.๒.๒ สงเสริม สนับสนุน และยกระดับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
องคกรใหมีประสิทธิภาพ 
 

      เปาประสงคที่ ๕.๓ มีระบบการบริหารจัดการองคกรวิถีพทุธ  มตีัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัด ไดแก 
     ๕.๑.๑ ระดับความสําเร็จของสวนงานที่นําหลักพระพุทธศาสนามาใชในการบริหารจัดการ     
องคกร 
     ๕.๑.๒ รอยละความสําเร็จการติดตามและประเมินผลการทํางานดวยหลักธรรมาภิบาลของทุก  
สวนงาน 
      ๕.๑.๓ รอยละของสวนงานจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
   มกีลยุทธ ๓ กลยุทธ ไดแก 
      ๕.๑.๑ พัฒนาและสงเสริมการนําหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการ     
องคกร 
      ๕.๑.๒ สงเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๕.๑.๓ สงเสริม สนับสนุนสวนงานจัดการศึกษาเขาสู ระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ 



๑๘ 
 

๑.๕ การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กับแผนยุทธศาสตร 
      การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
 

แผนพัฒนา                                                
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

แผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกรตามหลักธรรมาภิบาล    
เปาประสงคที่ ๕.๓ มีระบบการบริหารจัดการองค
กรวิถีพทุธ   
      ๕.๑.๑ ระดับความสําเร็จของสวนงานที่นําหลัก
พระพุทธศาสนามาใชในการบริหารจัดการองคกร 
      ๕.๑.๒ ร อยละความสําเร็จการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานดวยหลักธรรมาภิบาลของทุก  
สวนงาน 
       ๕.๑.๓ รอยละของสวนงานจัดการศึกษาไดรับ
การพัฒนาการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
 

มกีลยุทธ ๓ กลยุทธ  ไดแก 
       ๕ .๑ .๑ พัฒนาและส  ง เสริ มการนํ าหลั ก
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการ     
องคกร 
       ๕.๑.๒ สงเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
       ๕.๑.๓ สงเสริม สนับสนุนสวนงานจัดการ 
ศึกษาเขาสู ระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาเขาสูมาตรฐานสากล 

เปาประสงคที่  ๑.๑ ระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล 

กลยุทธที่ ๑ ยกระดับสวนงานจัดการศึกษา
ให เข าสู ร ะบบบริหารคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรที่  ๒  พัฒนาบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงคที่  ๒ .๑ บุคลากรไดรับการ
พัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 กลยุทธที่  ๓  สง เสริมและสนับสนุนให
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานสากล  

 
 ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงคที่ ๓.๑ เครือขายไดรับการ
ยกระดับใหสามารถตอบโจทยการประกันคุณภาพ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล 
 กล ยุ ท ธ ที่  ๔  ก ร ะตุ น ใ ห ส ว น ง านจั ด
การศึกษาสรางเครือขายดานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 
 



๑๙ 
 

สวนที่ ๒  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ใชกระบวนการวิเคราะหทางยุทธศาสตร เพื่อทราบถึงปจจัยหรือสภาวะแวดลอม
ภายนอก ซึ่งกอใหเกิดโอกาสและขอจํากัดตอการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อทราบ
ถึงทรัพยากรและความสามารถมีอยูในองคกรซึ่งเปนจุดแข็งจุดออน ในที่สุดจะทําใหทราบสถานการณการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปจจุบัน โดยใชการวิเคราะห SWOT 
เปนเครื่องมือ 

จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง สิ่งที่หนวยงานมีความโดดเดน หรือสามารถทําไดดีกวาคูแขงขัน 
พิจารณาจากความสามารถ ทรัพยากร หรือปจจัยอื่นๆ ภายในองคกร 

จุดออน (Weakness) หมายถึง สิ่งที่หนวยงานจะตองมีการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไข 
โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบในทางบวกตอองคกร ชวยสงเสริม

ใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
อุปสรรคหรือขอจํากัดหรือภัยคุกคาม (Threats) หมายถึง ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบในทางลบตอ

องคกร 
 

๒.๑ ผลการวิเคราะหสถานการณการประกันคุณภาพการศึกษา (SWOT Analysis) 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดทบทวนผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และระดมความคิดเห็นของผูบริหารและกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นํามาวิเคราะหสถานการณแวดลอมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (SWOT Analysis) โดยผลการวิเคราะหมีรายละเอียด ดังนี้  

 

๑) จุดแข็ง (Strengths) 
 

ลําดับที่ จุดแข็ง (Strengths) 
๑ มหาวิทยาลัยมีโปรแกรม MCU e-SAR (การรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เปนของตนเอง ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาตอยอด อํานวยความสะดวกตอการนําขอมูลมา
ใชประโยชน) 

๒ มหาวิทยาลัยมีความหลากหลายในดานอัตลักษณ ซึ่งมีอยูทั่วทุกภาคของประเทศ  
๓ มหาวิทยาลัยมีการทํางานรวมกันในลักษณะเคลือขายทั้งภายในและภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

๒) จุดออน (Weakness) 
 

ลําดับที่ จุดออน (Weakness) 
๑ การเปลี่ยนผานภาระงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในทุกสวนงาน โดยไมมี

การสงตอความรู ทําใหบุคลากรไมเขาใจการประกันคุณภาพ/ตัวบงชี้/ไมมีประสบการณการ
ทํางานประกันคุณภาพ 

๒ ผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีประสบการณ และการใชดุลยพินิจ ที่แตกตางกัน  
๓ หลักสูตรและสวนงานสวนมากใหความสําคัญและความสนใจตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นอย เพราะยังมีการคัดลอกและสรางเอกสารเทียมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
๔ ขาดระบบฐานขอมูล online ที่เปนระบบใหญของมหาวิทยาลัย 
๕ สวนงานขาดการวางแผน กํากับ ติดตามและรวบรวมขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาประจํา

สวนงาน  
๖ แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมิน มีการนําไปดําเนินการนอยและไมนําไปสูการ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
๗ งบประมาณอุดหนุนดานงานประกันคุณภาพการศึกษายังมีนอย สงผลตอการออกติดตามและจัด

อบรมความรู ใหกับบุคลากรและกรรมการผูตรวจประเมิน 
๘ หลักสูตรและสวนงานมีจํานวนมากและกระจายสถานที่ตั้งอยูหางไกลกัน ทําใหมีตนทุนสูง ยาก

ตอการควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล 
 

๓) โอกาส (Opportunities) 
 

ลําดับที่ โอกาส (Opportunities) 
๑ รัฐบาลมีนโยบายเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะกับบริบท

ของมหาวิทยาลัยแตละแหง 
๒ ภาครัฐและเอกชน ตองการคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย 
๓ มาตรฐานการอุดมศึกษา ๒๕๖๑ กําหนดใหสถานศึกษา ใชความรูที่ เปนอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยไปบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในประเทศ 

๔ แผนยุทธศาสตรชาติระยะยาว ๒๐ ป สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสูไทยแลนด 
๔.๐ เนนดานนวัตกรรม จึงเปนโอกาสในการพัฒนาการดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาผานชองทางท่ีหลากหลาย 

๕ นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการทํางานลักษณะเครือขายเพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกัน 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
๔) อุปสรรค (Threats) 
 

ลําดับที่ อุปสรรค (Threats) 
๑ รัฐบาลมีนโยบายปรับลดงบประมาณดานการศึกษาสงผลกระทบตองบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
๒ อัตราการเกิดของประชากรลดลงจึงมีผลกระทบตอผูเรียนทําใหสถานศึกษาโดยสวนใหญไม

สามารถจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเขาศึกษาตอไดทํามหาวิทยาลัยตองใชเวลาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  

๓ สถาบันการศึกษาที่เปนคูแขงเพิ่มมากข้ึน เปดรับบรรพชิตเขาศึกษา 
๔ การกระจายของโรคระบาด ทําใหการจัดกิจกรรมหยุดชะงัก 

 
๒.๒ การวิเคราะหกลยุทธจากผล SWOT โดยใช  TOWS Matrix 

หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหสภาพแวดลอมการประกันคุณภาพการศึกษา (SWOT  Analysis)  
ทําใหทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค แลวนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบ 
Matrix โดยใชเครื่องมือการวิเคราะห คือ TOWS Matrix หรือ TOWS Analysis เพื่อใหทราบถึงสภาวการณใน
ปจจุบัน นําผลการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลในแตละคูสัมพันธ และจัดทําเปนกลยุทธ คือ กลยุทธเชิงรุก 
(SO)  กลยุทธเชิงปองกัน (WO) กลยุทธเชิงแกไข (ST) กลยุทธเชิงรับ (WT) ซึ่งทําใหสามารถดําเนินงานบรรลุ
ตามวิสัยทัศนได    

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) ใชประโยชนจากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งภายในองคกร เปนการ
กําหนดกลยุทธ โดยนําเอาโอกาสที่มีมาใชประโยชนรวมกับจุดแข็งที่องคกรมีในการกําหนดกลยุทธ เพื่อสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันหรือนําไปสูการพัฒนา 

กลยุทธเชิงปองกัน (WO Strategies) ลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น เปนการกําหนดกลยุทธ
โดยอาศัยโอกาสขององคกรเพื่อเปนตัวเสริมในการลบลาง แกไข หรือปรับปรุง จุดออนที่องคกรมีอยูใหลด
นอยลง 
  กลยุทธเชิงแกไข (ST Strategies) หลีกเลี่ยงขอจํากัดโดยอาศัยจุดแข็ง เปนการกําหนดกลยุทธในการ
หลีกเลี่ยงขอจํากัดที่องคกรเผชิญจากจุดแข็งที่มีอยู 
  กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) ลบจุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัดเปนการกําหนดกลยุทธ เพื่อลด
จุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัดในเวลาเดียวกัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๒ 
 

 
   ผลจากการวิเคราะห (SWOT  Analysis)  และนํามาวิเคราะหดวย  TOWS Matrix มีผลที่สามารถ
นํามาใชเชิงกลยุทธไดดัง ตาราง TOWS Matrix นี้  
 

SO Strategies WO Strategies 
    ๑. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหใช เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาสูไทยแลนด ๔.๐ เนนดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปนโอกาสในการพัฒนาการดานการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาผานชองทาง
ที่หลากหลาย เชน โปรแกรม mcu e-sar  
    ๒.  มหาวิทยาลัยมีความหลากหลายในดาน       
อัตลักษณ ซึ่งมีอยูทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งเปน
ความตองการของภาครัฐและเอกชน ที่ตองการคนดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย จะสงผลดีตอการใชความรูที่
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยไปบริการวิชาการแก
สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ  
   ๓. การเสริมสรางการทํางานรวมกันระหวาง
เครือขายทั้งภายในและภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูและทรัพยากร  
 

    ๑. รัฐบาลมีนโยบายเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัย
ใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ เหมาะกับ
บริบทของมหาวิทยาลัยแตละแหง มหาวิทยาลัยมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง ฝกอบรมบุคลากร 
ทั้งสายปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพฯ และผู
ประเมิน  
    ๒. ภาครัฐและเอกชน ตองการคนดีมีคุณธรรม
และจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงควรสงเสริมสวนงาน
ที่ขาดการวางแผน กํากับ ติดตามและรวบรวม
ขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาประจําสวน
งานใหมีความเขาใจเปาหมายเชิงนโยบายการผลิต
บัณฑิตและระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอดุมศึกษา ๒๕๖๑  
 

ST Strategies WT Strategies 
    รั ฐบาลมีน โยบายปรั บลดงบประมาณด าน
การศึกษาสงผลกระทบตองบประมาณเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึง
จําเปนตองนําโปรแกรม mcu e-sar มาใชในการ
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เปนของตนเอง ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาตอ
ยอด อํานวยความสะดวกตอการนําขอมูลมาใช
ประโยชน  
 

 

    

 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 

สวนที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
 

๓.๑ ปรัชญา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาคือเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

๓.๒ วิสัยทัศน 
ยกระดับการบริหารการศึกษาสูมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาปญญาและคุณธรรม 
 

นิยาม 
   มาตรฐานสากล หมายถึง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence : EdPEx) และระบบบริหารหลักสูตรของเครือขายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) 
  

 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน 
(๑) รอยละ ๑๐๐ ของสวนงานจัดการศึกษาใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPEx) 
(๒) รอยละ ๒๕ ของสวนงานจัดการศึกษามีผลการดําเนินงานเปนเลิศ (EdPEx) ได ๒๐๐ คะแนน  
(๓) รอยละ ๕ ของหลักสูตรที่นําเกณฑ AUN-QA มาใชในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๓.๓ พันธกิจ  
 (๑) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

       การพัฒนาระบบและกลไก องคความรู โครงสรางพื้นฐาน ระบบสารสนเทศที่มีผลตอคุณภาพ
การศึกษา ยกระดับใหเขาสูระบบบริหารคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 (๒) กํากับและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 การกํากับ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา และสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล  

 (๓) สรางเครือขายประกันคุณภาพศึกษา 
     การสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกดานประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางเครือขาย 

 
๓.๔ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดและโครงการ  

แผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประกอบดวย  ๓ ยุทธศาสตร  ๓ เปาประสงค ๔ กลยุทธ  ๘ โครงการดังนี้  



๒๔ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาเขาสูมาตรฐานสากล ประกอบดวย             
๑ เปาประสงค ๖ ตัวชี้วัดเปาประสงค ๒ กลยุทธ และ ๕ โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย  
๑ เปาประสงค ๓ ตัวชี้วัดเปาประสงค ๑ กลยุทธ และ ๒ โครงการ  

ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย  ๑ เปาประสงค 
๒ ตัวชี้วัดประสงค ๑ กลยุทธ  และ ๑ โครงการ 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาเขาสูมาตรฐานสากล 
เปาประสงคที่ ๑.๑ ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๑.๑.๑ รอยละของสวนงานจัดการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับดีมาก 

ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๑.๑.๒ รอยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับดีมาก 

ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๑.๑.๓ รอยละของสวนงานจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาการบริหาร
องคกรสูความเปนเลิศ 

ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๑.๑.๔ รอยละของสวนงานจัดการศึกษามีผลการดําเนินงานเปนเลิศ 
(EdPEx) ได ๒๐๐ คะแนน 

ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๑.๑.๕ รอยละหลักสูตรทีใ่ชระบบ AUN-QA 
 ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๑.๑.๖ จํานวนระบบสารสนเทศที่สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการ

บริหาร 
กลยุทธที่  ๑ ยกระดับสวนงานจัดการศึกษาให เขาสู ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานสากล 
โครงการเชิงยุทธศาสตร  
 ๑. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓. โครงการการพัฒนาองคกรเพื่อยกระดับการบริหารสูความเปนเลิศ 
 ๔. โครงการพัฒนาหลักสูตรนํารองตามแนวทาง AUN-QA  

 

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

โครงการเชิงยุทธศาสตร  
 ๑. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
 
ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคที่ ๒.๑ บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมคีวามเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๒.๑.๑  รอยละของบุคลากรมีความรูความเขาใจเกณฑคุณภาพการ 

ศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 
    ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๒.๑.๒ จํานวนบุคลากรของสวนงานจัดการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาให
มีความเชี่ยวชาญเกณฑมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 



๒๕ 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๒.๑.๓ จํานวนบุคลากรของหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาใหมีความ
เชี่ยวชาญเกณฑ AUN-QA  

 

 กลยุทธที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล  

 

โครงการเชิงยุทธศาสตร  
 ๑. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ  (EdPEx) 

๒. โครงการพัฒนาบุคลากรใหมคีวามเชี่ยวชาญตามเกณฑ AUN-QA 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคที่ ๓.๑ เครือขายไดรับการยกระดับใหสามารถตอบโจทยการประกันคุณภาพการศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๓.๑.๑ รอยละของสวนงานจัดการศึกษาที่ดําเนินกิจกรรมรวมกับ

เครือขายทั้งภายในและภายนอก 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๓.๑.๒ คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  
 กลยุทธที่ ๔ กระตุนใหสวนงานจัดการศึกษาสรางเครือขายดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

โครงการเชิงยุทธศาสตร  
 ๑. โครงการพัฒนาเครือขายคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 



๒๖ 
 

๓.๕ เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธและโครงการ 
      ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาเขาสูมาตรฐานสากล 
      ยุทธศาสตรที่ ๑  ประกอบดวย ๑ เปาประสงค ๖ ตัวชี้วัดเปาประสงค ๒ กลยุทธ และ ๕ โครงการ 
  

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
เปาหมายรายป 

กลยุทธ โครงการ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑.๑ ระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่ได
มาตรฐานสากล 

 
 

๑.๑.๑ รอยละของสวน
งานจัดการศึกษาที่มีผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในระดับดี
มาก 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑.  ยกระดับส วนงานจัด
การศึกษาให เข าสู ระบบ
บริหารคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานสากล 
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่ อ รอ งรั บกา รประกั น
คุณภาพการศึกษา 

๑. โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
๒. โครงการแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
๓ . โ ค ร งก ารกา รพัฒน า
องคกร เพื่ อยกระดับการ
บริหารสูความเปนเลิศ 
๔. โครงการพัฒนาหลักสูตร
นํารองตามแนวทาง AUN-
QA  
๕ .  โครงการพัฒนาสาร 
สนเทศเพื่อการบริหารงาน 

๑ . ๑ . ๒  ร อ ย ล ะ ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ผ ล ก า ร
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับดีมาก 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๑.๑.๓ รอยละของสวน
งานจัดการศึกษาไดรับการ
พัฒนาการบริหารองคกรสู
ความเปนเลิศ (EdPEx) 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ 

๑.๑.๔ รอยละของสวน
งานจัดการศึกษามีผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น เ ป น เ ลิ ศ 
(EdPEx) ได ๒๐๐ คะแนน 

- - ๑๐ ๑๕ ๒๕ 



๒๗ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
เปาหมายรายป 

กลยุทธ โครงการ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑.๑.๕ รอยละหลักสูตรที่
ใชระบบ AUN-QA  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ . ๑ . ๖  จํ า น ว น ร ะ บ บ
ส า รสน เทศที่ ส า ม า ร ถ
นํามาใชประโยชนเพื่อการ
บริหาร 

๒ ๒ ๓ ๓ ๔ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ ๒  ประกอบดวย  ๑ เปาประสงค ๓ ตัวชี้วัดประสงค ๑ กลยุทธ และ ๒ โครงการ  
   

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
เปาหมายรายป 

กลยุทธ โครงการ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒.๑ บุคลากรไดรับการ
พัฒนาใหมีความเชี่ยว 
ชาญด านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

๒ . ๑ . ๑  ร อ ย ล ะ ข อ ง
บุคลากรมีความรูความ
เขาใจเกณฑคุณภาพการ 
ศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เปนเลิศ (EdPEx) 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑. สงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
เกี่ ย ว กับ เ กณฑคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน 
สากล 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อการดําเนินการที่ เปน
เลิศ  (EdPEx) 
๒. โครงการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความเชี่ ยวชาญตาม
เกณฑ AUN-QA 
 

๒.๑.๒ จํานวนบุคลากร
ของสวนงานจัดการศึกษา
ที่ ไ ด รั บการพัฒนา ให มี
คว าม เชี่ ย วช าญ เกณฑ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อ

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 



๒๘ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
เปาหมายรายป 

กลยุทธ โครงการ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

การดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

 ๒.๑.๓ จํานวนบุคลากร
ของหลักสูตรที่ไดรับการ
พัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญ
เกณฑ AUN-QA  

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐   

 
ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ ๓  ประกอบดวย  ๑ เปาประสงค ๒ ตัวชี้วัดประสงค ๑ กลยุทธ  และ ๑ โครงการ 
   

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
เปาหมายรายป 

กลยุทธ โครงการ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓.๑ เครือขายไดรับการ
ยกระดับใหสามารถตอบ
โจทยการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิผล 

 

๓.๑.๑ รอยละของสวน
งานจัดการศึกษาที่ดําเนิน
กิจกรรมรวมกับเครือขาย
ทั้งภายในและภายนอก 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑. กระตุนใหสวนงานจัด
การศึกษาสรางเครือขาย
ด า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

 

๑. โครงการพัฒนาเครือขาย
คุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

๓.๑.๒ รอยละของสวน
งานที่มีคะแนนเฉลี่ ยผล
การประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 



๒๙ 
 

สวนที่ ๔ 
การแปลงแผนสูการปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแปลงแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ

การศึกษาไปสูการปฏิบัติโดยมอบใหสํานักงานประกันคุณภาพประสานงานไปยังทุกภาคสวน ทั้งบุคลากร คณะ 
วิทยาเขต วิทยาลัย เพื่อใหเกิดการบูรณาการตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรนี้ โดยมีผูรับผิดชอบ ๓ ระดับ ดังนี้  

๑) ผูรับผิดชอบระดับแผน คือ รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
๒) ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ คือ สํานักงานประกันคุณภาพ   
๓) ผูรับผิดชอบรวม คือ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 

 

๔.๑ การแปลงแผนสูการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
ในแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษานี้  สํานักงานประกันคุณภาพรับผิดชอบนําโครงการ/

กิจกรรมเชิงยุทธศาสตรบรรจุเขาแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด และเพื่อใหผูบริหาร
ของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ทราบถึงการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไดมีการจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาและประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ อาทิ เว็บไซตของสวนงาน การ
ประชุม บันทึกขอความ 

ทั้งนี้ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ดําเนินงานใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตรที ่๑  พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาเขาสูมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ 
แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
แนวทางการดําเนินงานของคณะ 

วิทยาเขต วิทยาลัย 
กลยุทธที่ ๑ ยกระดับสวนงานจัด
การศึกษาให เขาสู ระบบบริหาร
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
สากล 

   ๑.  โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
   ๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓. โครงการการพัฒนาองคกร
เพื่อยกระดับการบริหารสูความ
เปนเลิศ 
   ๔. โครงการพัฒนาหลักสูตรนํา
รองตามแนวทาง AUN-QA  
 

- จั ดกิ จกรรมให ความรู เ กณฑ
มาตรฐานการศึ กษา เพื่ อก า ร
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) แก
บุคลากรในสวนงาน 
- จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฎิ บั ติ ก า ร
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) 
-ศึกษาความเปนไปไดในการนํา 
AUN-QA มา ใช บ ริ ห า รจั ดกา ร
หลักสูตร 
-จัดกิจกรรมใหความรู AUN-QA 
แกผูบริหารหลักสูตร 
- คนหาหลักสูตรนํารองเพื่อใช
เกณฑ AUN-QA  



๓๐ 
 

กลยุทธ 
แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
แนวทางการดําเนินงานของคณะ 

วิทยาเขต วิทยาลัย 
-  ศึ กษาดู ง านจากหน ว ย ง าน
ภายนอกที่นําเกณฑ AUN-QA ไป
ใชในการบริหารหลักสูตร 
-คนหาแนวปฏิบัติที่ดีในสวนงาน 
และนําแนวปฏิบัติที่ดีไปใชในการ
พัฒนาหลักสูตรและสวนงาน 

กลยุทธ ที่  ๒  พัฒนาระบบสาร 
สนเทศเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงาน 

- จัดทําสารสนเทศของสวนงาน 
-  รายงานขอมูล ในระบบสาร 
สนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กลยุทธ 
แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
แนวทางการดําเนินงานของคณะ 

วิทยาเขต วิทยาลัย 
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุน
ให บุ คล ากรมี ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ
เกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานสากล 

   ๑. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อการดํา เนินการที่ เปนเลิศ  
(EdPEx) 
   ๒. โครงการพัฒนาบุคลากรให
มี ความเชี่ ยวชาญตามเกณฑ  
AUN-QA 
 

-จัดกิจกรรมใหความรูและสงเสริม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) และ 
AUN-QA ทั้งภายในสวนงาน และ
เครือขายภูมิภาค 
-สงบุคลากรเขารับการอบรมของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ส ว น ง า น
ภายนอก 

 
ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ 
แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
แนวทางการดําเนินงานของคณะ 

วิทยาเขต วิทยาลัย 
กลยุทธที่ ๔ กระตุนใหสวนงานจัด
การศึ กษาสร า ง เครื อข ายด าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนาเครือขายคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูแก
บุ คลากร ระหว า งส ว นง าน ใน
เครือขายกลุมภูมิภาคและระหวาง
กลุมภูมิภาค 
- เข าร วมกิจกรรมแลกเปลี่ ยน
เ รี ยนรู ร ะหว า ง เครื อข าย เพื่ อ
แบ งป นแนวปฏิบั ติ ที่ ดี ในการ
บริหารการจัดการศึกษาใหมีผล
การประเมินระดับดีมาก 



๓๑ 
 

๔.๒ ประมาณการงบประมาณ 

 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑. ยกระดับสวนงานจัดการศึกษาใหเขาสู
ร ะบ บบริ ห า ร คุณภ าพก า รศึ กษ า ต า ม
มาตรฐานสากล 

  ๑. โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

  ๒. โครงการแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

  ๓ . โครงการการพัฒนา
องคกร เพื่ อยกระดับการ
บริหารสูความเปนเลิศ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

  ๔. โครงการพัฒนาหลัก 
สูตรนํ าร องตามแนวทาง 
AUN-QA 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๑.  โครงการพัฒนาสาร 
สนเทศเพื่อการบริหารงาน 

๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

๓.  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานสากล 

  ๑ .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรเพื่อการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ  (EdPEx) 

๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

    ๒ .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ตามเกณฑ AUN-QA 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 



๓๒ 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๔ กระตุนใหสวนงานจัดการศึกษาสราง
เครือขายดานประกันคุณภาพการศึกษา 

   ๑ .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
เครือขายคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณแตละป ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๖๐๐,๐๐๐ ๘,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๗๐๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณทั้งหมด ๓๗,๗๐๐,๐๐๐ 

 



๓๓ 
 

 
 
 

 
๔.๓ การติดตามและการประเมินผล 

มหาวิทยาลัยไดยึดหลักการกระจายอํานาจในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยใชกลไกการบริหารซึ่งหัวหนาสวนงานเปนผูมีอํานาจและบทบาท
ในการบริหารยุทธศาสตร ซึ่งจะมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจายงบประมาณ และการบรรลุคาเปาหมายตัวชี้วัด โดยแบงชวงระยะเวลาในการ
ติดตามออกเปนรายไตรมาส คือ รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน ปญหา 
อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาแนวทางการแกไข เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 
และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน เปนกลไกสําคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ 
และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเปาหมายที่
กําหนดไว ซึ่งกําหนดกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานปละ ๔ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑   รอบ ๓ เดือน ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม 
ครั้งที่ ๒   รอบ ๖ เดือน ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม 
ครั้งที่ ๓   รอบ ๙ เดือน ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ มิถุนายน 
ครั้งที่ ๔   รอบ ๑๒ เดือน ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน 
โดยนําเสนอความกาวหนาของผลการดําเนินงานและการจัดทํารายงานผลสําเร็จของการดําเนินงาน

ในรอบปงบประมาณ 
 
 

 
 
 



๓๔ 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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