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ประกาศคุณูปการ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ขตัติยา ด้วงส าราญ อาจารย ์         
ท่ีปรึกษาหลกั และดร.ฐิติพฒัน์ หิรัญนิธิธ ารง อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน า
แนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดถ่ีถ้วนและเอาใจใส่ดว้ยดี
เสมอมา ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิง่ จึงกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.หัวหน้าภาควิชาการศึกษา 
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
ท่ีกรุณาให้ความรู้ ให้ค  าปรึกษา ตรวจแก้ไขพิจารณาผลงาน ท าให้งานวิจยัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และ
ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ และให้ค  าแนะน าแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัให้มีคุณภาพ รวมถึงท่านผูบ้ริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านในมหาวิทยาลัย        
มหามกุฏราชวิทยาลยั และวิทยาเขตทุกแห่ง ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการท าวจิยัเป็นอยา่งดียิง่ ท  าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากคณะศึกษาศาสตร์     
จึงขอขอบพระคุณคณะศึกษาศาสตร์มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 ผูว้ิจยัขอนอ้มร าลึกพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยท่ี์ไดใ้ห้ก าลงัใจและให้การสนบัสนุน
ช่วยเหลือในการศึกษาของผูว้ิจยัมาโดยตลอดระยะเวลาในการศึกษาและท าวิทยานิพนธ์  และ
ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว รวมถึงเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมรุ่นบริหารการศึกษา 55 ทุกท่าน   
ท่ีใหก้ าลงัใจและสนบัสนุนผูว้จิยัเสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญัญูตกเวทีแด่บุพการี 
บูรพาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั ท่ีท าให้ขา้พเจา้เป็นผูมี้การศึกษาและ
ประสบความส าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 

 
จุฑามาศ  การสินครบุรี 
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จุฑามาศ  การสินครบุรี: การบริหารงานวชิาการท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา

ของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั (THE ACADEMIC ADMINISTRATION TOWARDS 

EDUCATION QUALITY ASSURANCE OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY ) 

 คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ : ดร.ขตัติยา  ดว้งส าราญ, ดร.ฐิติพฒัน์ หิรัญนิธิธ ารง, 136 หนา้. ปี พ.ศ. 2559 

 วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลยัมหา  
มกุฏราชวิทยาลยั 2) เพื่อศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั                 
3) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย     
มหามกุฏราชวิทยาลยั กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายอาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต จ านวน 264 รูป/คน        
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกนั
คุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน        
และการใชว้เิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลศึกษาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย              
อยู่ในระดบัมาก 2) ผลศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั   
อยู่ในระดับมาก 3) ผลศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา       
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพบว่า  ด้านการวัดผลและการประเมินผล ส่งผล                    
ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ล าดบัท่ี 1 รองลงมาคือ        
ดา้นการศึกษาวิจยั และดา้นจดัการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิยาลยั สามารถเขียนเป็นรูปสมการ
วเิคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี 

Y = .533 + .288( ) + .318( ) +.219( )  
Z = .399 ( ) + .381( ) +.236( )  
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DR. KHATTIYA  DUANGSAMRAN, DR. THITIPAT HIRANNITHITHAMRONG, 136  P.  2016. 

 The objectives of the research were 1) to study the academic administration                 
of Mahamakut Buddhist University, 2) to study the education quality assurance of the said 
university, and 3) to study the academic administration affecting the education quality assurance 
of the university as mentioned. The samplings were administrators, lecturers and officers             
in the support bracket attached to the main campus and another seven campuses to make a total 
number of 264. The tool used for collection of the data was a constructed questionnaire,            
and the data collected were analyzed by the computer program , with the basic statistic devices 
and stepwise multiple regression. 
 The results of the study were as follows : 

1. The academic administration of Mahamakut Buddhist University was found to be at a “High” level. 
2. The education quality assurance of the said university was found to remain “High”. 

   3. The academic administration affecting the education quality assurance of the said 
university was found, in an overall aspect, to remain “High”. Individually, the aspect that stood 
on top of the scale was the measurement and evaluation, second to which was the aspect              
of researching, with the subjects of Buddhism management standing at the bottom line.            
The stepwise multiple regression could be drawn as follows: 

Y = .533 + .288( ) + .318( ) +.219( )  
Z = .399 ( ) + .381( ) +.236( )  
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39
ไดก้ าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจ การบริหาร และการจดัการศึกษาไปยงัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  ดงันั้นงานบริหารสถานศึกษาภายหลงัการปฏิรูปการศึกษาจึงมี 4 ดา้น 
คือ วิชาการ งบประมาณ งานบริหารบุคคล และบริหารทัว่ไป โดยถือว่างานวิชาการเป็นงานหลัก        
เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ส่วนงาน
อ่ืนๆนั้น  แม้ว่ามีความส าคญัเช่นเดียวกันแต่ถือว่าเป็นงานท่ีมีความส าคัญรองลงมา โดยเป็นงาน
สนับสนุนให้ งานวิชาการด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ท่ีวา่ดว้ยการบริหารและการจดัการศึกษา 
มาตรา 34 ไดก้ าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา          
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงไดจ้ดัท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดบักระทรวงระดบัคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา และระดบัหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพฒันา การอุดมศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจดัท าข้ึนฉบบัน้ีไดใ้ช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ         
ท่ีเปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพฒันา โดยมีสาระส าคญัท่ีครอบคลุมเป้าหมายและหลกัการของ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานท่ีค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม             
หรือประเภทของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบนัสามารถน าไปใช้ก าหนดพนัธกิจและมาตรฐาน      
ของการปฏิบติังานได ้
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสร้าง
และพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานยอ่ยทั้ง 3 ดา้นน้ี อยูใ่นมาตรฐานการศึกษา
ของชาติท่ีประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ย 3 มาตรฐานเช่นกนั คือ มาตรฐาน ท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทย         
ท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวทางการจดัการศึกษา มาตรฐาน ท่ี  3 
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานยอ่ยของมาตรฐาน การอุดมศึกษาจะมี
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ความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อให้การพฒันาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษาได้จดัท า มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551             
เพื่อน าไปสู่การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบนัท่ีมีปรัชญา วตัถุประสงค ์และพนัธกิจในการ
จดัตั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั 2 ดา้น คือ 
มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา และมาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษาและก าหนดกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน         
กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้การวจิยั ขั้นสูง   
และผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก นอกจากนั้น ยงัไดจ้ดัท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการ
ประกนัคุณภาพบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบณัฑิตทุกระดบั
คุณวฒิุและสาขาวชิาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ย 5 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผิดชอบ และดา้น
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายงัได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา หลกัเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลกัสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกลหลกัเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมใหส้ถาบนัอุดมศึกษา
ไดพ้ฒันาดา้นวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพฒันาคุณภาพ และยกระดบัมาตรฐานในการจดัการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทดัเทียมกนัและพฒันาสู่สากล ซ่ึงท าให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดั
การศึกษาไดอ้ย่างยืดหยุ่น คล่องตวั และต่อเน่ืองในทุกระดบัการศึกษา ตลอดจนสะทอ้นให้เห็นถึง
มาตรฐานคุณภาพการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เพื่อให้การจดัการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท  
มีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดทั้งมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา และสัมพนัธ์กบัมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา    
อ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบประกนัคุณภาพ         
ท่ีพฒันาข้ึนตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ก่อนมีประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลยัได้
ตระหนักดีถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาและไดจ้ดัท าประกาศทบวงมหาวิทยาลยั    
เร่ืองนโยบายและแนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539       
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เพื่อเป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการส าคญั 3 ประการ  
คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบนั 
(institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบนัท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตาม
หลกัการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้(accountability) ต่อมาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดร้ะบุให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนบัสนุนทรัพยากร ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็น
เลิศทางวชิาการของสถานศึกษาระดบัปริญญาตามกฎหมาย วา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง  และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนา้ท่ีร่วมกบัสถานศึกษาในการจดัให้
มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี  3 พ.ศ. 3552 ได้บญัญติัไวเ้ก่ียวกบัคุณภาพของการศึกษา     
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและในมาตรา 49 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บการประเมินภายนอกอย่างน้อง 1 คร้ัง ในทุก 5 ปี และจากการรายงาน   
การประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2554  มีผลการประเมิน 4.01 คะแนน  รายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2555  มีผลการประเมิน 3.73 คะแนน  และรายงานการประเมินตนเองประจ าปี
การศึกษา 2556  มีผลการประเมิน  3.58  คะแนน จากผลคะแนนรายงานการประเมินตนเองแสดงให้เห็น
วา่ผลการประเมินตนเองมีแนวโนม้ลดลงทุกปี  
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ดงัแผนภูมิท่ี 1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2554  
    : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2555  

  : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2556 

 จากผลการประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดงักล่าว
พบวา่ มีจุดท่ีควรพฒันาและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) งานวิจยัมีน้อย สถาบนัควรจดัท าแผนพฒันางานวิจยั
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการก าหนดนโยบาย และทิศทางของงานวิจยัในระดบัคณะและระดบัสถาบนั
อยา่งชดัเจน เพื่อหามาตรการส่งเสริมและผลกัดนัให้อาจารยท์  าวิจยัให้มากข้ึน 2) สร้างแรงจูงใจในการ
ด าเนินงานวิจยั เช่น การประกวดผลงานวิจยั การจดัให้มีระบบพี่เล้ียงในการท าวิจยั และคอยสนบัสนุน
เงินในการท าวิจยัและในการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ในวารสารระดบันานาชาติ
ให้มากข้ึนและแจง้ให้คณาจารยไ์ด้รับทราบ 3) จ  านวนต ารายงัมีจ  านวนน้อยเม่ือเทียบเท่ากบัจ านวน
อาจารยแ์ละรายวิชาในหลกัสูตร 4) ควรเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับคณาจารยแ์ละบุคลากรให้น า
ความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาบูรณาการกบังานวิจยัให้ตรงตามมาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา (ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554 – 2558 หนา้ 14-20) 

ปีการศึกษา 
3554 

ปีการศึกษา 
3555 

ปีการศึกษา 
3556 

ผลการประเมิน 4.01 3.73 3.58

4.01 

3.73 

3.58 

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4
4.1

คะ
แน

น 

ผลการประเมิน 
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 จากสภาพของปัญหาดงักล่าว หากปล่อยไวโ้ดยไม่ท าวิจยัอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
จดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัในวงกวา้ง แต่หากไดท้  าวิจยัและน าผลวิจยัมาใชเ้ป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ก็จะส่งผลดีด้านคุณภาพการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้พบวา่ ยงัไม่มีผูใ้ดไดท้  าวิจยัเร่ืองน้ีมาก่อน ผูว้ิจยั
จึงสนใจท าวิจยัเร่ืองน้ี เพื่อน าผลการวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความส าคัญของการวิจัยข้างต้น ผู ้วิจ ัยจึงได้ก าหนด
วตัถุประสงคส์ าหรับการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1.2.1  เพื่อศึกษาการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
 1.2.2  เพื่อศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 1.2.3 เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 
1.3 ค ำถำมกำรวจัิย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอ้ค าถามส าหรับ
การวจิยัคร้ังน้ีไวด้งัน้ี 
 1.3.1  การบริหารงานวชิาการมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั อยูใ่นระดบัใด 
 1.3.2  การประกนัคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั อยูใ่นระดบัใด 
 1.3.3 การบริหารงานวิชาการส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั  
 
1.4 สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบขอ้ค าถามของการวิจยั ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานทางสถิติ
ของการวจิยัไวด้งัน้ี  
 - ปัจจัยการบริหารงานวิชาการอย่างน้อยหน่ึงปัจจัยส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
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1.5 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
    ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 

          (Independent Variables)                  (Dependent Variables) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั พ.ศ. 2540 มาตรา 22 (2540, หนา้ 7) 

: ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, “คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา” (2553 , หนา้ 44 ) 

 
1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 ท าใหท้ราบแนวทางการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 1.6.2 ท าใหท้ราบแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั
 1.6.3 สามารถน าผลการวจิยัไปเป็นขอ้มูลพื้นฐาน และเสริมสร้างการบริหารงานวิชาการ
และการประกนัคุณภาพใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

กำรบริหำรงำนวชิำกำร 

1.ดา้นหลกัสูตรการสอน 

2.ดา้นการศึกษาวจิยั  

3.ดา้นการจดัการศึกษาวชิา
พระพุทธศาสนาในมหาวทิยาลยั  

4.ดา้นการวดัผลและการประเมินผล 

 

กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

1. ดา้นปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ
แผนการด าเนินงาน  

2. ดา้นการผลิตบณัฑิต  

 3.  ดา้นกิจกรรมพฒันานกัศึกษา   

 4.  ดา้นงานวิจยั  

 5.  ดา้นการบริการทางวชิาการทางสังคม   

 6.   ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม   

 7.  ดา้นการบริหารและจดัการ  

 8.  ดา้นการเงินและงบประมาณ   

 9.  ดา้นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  
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1.7 ขอบเขตของกำรวจิัย  

 เพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
 การศึกษาวจิยั เร่ือง “การบริหารงานวชิาการท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั” ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาวจิยัไว ้ดงัน้ี 
  
 1.7.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากร ได้แก่ ผู ้บริหาร บุคลากรสายอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วทิยาลยั จ  านวน 492 รูป/คน 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัส่วนกลาง และ 7 วทิยาลยั จ  านวน 264 รูป/คน 
 
 1.7.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้มุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ในดา้นการบริหารงานวิชาการ ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีการ
บริหารวิชาการมาจากพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั พ.ศ. 2540 มาตรา 22 ไดเ้ลือก
มาเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั มี 4 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นหลกัสูตรการสอน 2) ดา้นการศึกษาวิจยั        
3) ด้านการจดัการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย 4) ด้านการวดัผลและการประเมินผล     
ส่วนดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ผูว้ิจยัไดน้ าองคป์ระกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงมี 9 องค์ประกอบดั้ งน้ี1)ด้านปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินงาน 2) ดา้นการผลิตบณัฑิต 3) ดา้นกิจกรรมพฒันานกัศึกษา 4) ดา้นงานวิจยั 5) ดา้นการ
บริการทางวิชาการทางสังคม 6) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 7) ดา้นการบริหารและจดัการ 
8) ดา้นการเงินและงบประมาณ  9) ดา้นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 1.7.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่  
 พื้นท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต ประกอบด้วย                        
1) วิทยาเขตอีสาน  2) วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั  3) วิทยาเขตล้านนา  4) วิทยาเขตศรี-         
ธรรมาโศกราช 5) วทิยาเขตร้อยเอ็ด  6) วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  และ 7) วทิยาเขตสิรินธรราชวิทยาลยั 
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1.8 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
 เพื่อให้เขา้ใจความหมายนิยามศพัทเ์ฉพาะของค าท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีให้ตรงกนั ผูว้ิจยั
ไดนิ้ยามความหมายของค าต่างๆ ไวด้งัน้ี 

 กำรบริหำรงำนวิชำกำร หมำยถึง  การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี       
และมีประสิทธิภาพสูง และเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา      
กระพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา  การพัฒนา ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การพัฒนา                 
แหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ทางดา้นวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการ
พฒันา วิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ท่ีจดัการศึกษา 
 1. ด้านหลกัสูตรการสอน หมายถึง แผนงานหรือโครงการท่ีจดัประสบการณ์ทั้งหมด
ใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยแผนงานต่างๆ จะถูกก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีขอบเขตกวา้งขวาง หลากหลาย 
เพื่อเป็นแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตอ้งการ ดงันั้น หลกัสูตรอาจเป็นหน่วย (Unit) 
เป็นรายวิชา (Course) หรือเป็นรายวิชายอ่ย (Sequence of courses) ทั้งน้ี แผนงานหรือโครงการทาง
การศึกษาดังกล่าว อาจจดัข้ึนได้ทั้ งในและนอกชั้นเรียน ภายใตก้ารบริหารและด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
 2. ดา้นการศึกษาวจิยั หมายถึง การศึกษา วเิคราะห์ วจิยั การบริหารจดัการและการพฒันา
คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้อาจารย ์ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั     
เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือในการศึกษา
วิเคราะห์วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และงาน
วชิาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ 

 3. ดา้นการจดัการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลยั หมายถึง การจดัการศึกษา  
ท่ีมีการก าหนดให้ศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเป็นวิชาพื้นฐานในทุกหลักสูตร ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ มุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม จดัการเรียนการสอน
มุ่งพฒันานกัศึกษาให้เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นบณัฑิตท่ีมี
ความรอบรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่ พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดบัชาติ   
หรือนานาชาติ 
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 4. ดา้นการวดัผลและการประเมินผล หมายถึง การก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การวดัผลประเมินผลของสถานศึกษาส่งเสริมให้อาจารย์จดัท าแผนการวดัผล และประเมินผล      
แต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ส่งเสริมให้อาจารย์วดัผล
ประเมินผลตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบติัและผลงาน จดัให้มีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ  
ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการและอ่ืนๆ ตามแนวทาง          
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดพฒันาเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
 กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ  หมายถึง การบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ปกติของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง สร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บบริการทางการ
ศึกษาทั้ งผู ้รับบริการโดยตรงได้แก่  ผู ้เรียนและผู ้ปกครอง และผู ้รับบริการทางอ้อมได้แก่                   
สถานประกอบการและประชาชน ดังนั้ น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง          
และการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาจะประสบความส าเร็จได้ ข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหาร ซ่ึงจะตอ้ง       
มีบทบาทและหนา้ท่ีส าคญั ในการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาในมหาวทิยาลยั 

 1. ดา้นปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ หมายถึง กระบวนการการพฒันา
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปีให้ชดัเจน และสอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และ
จุดเน้นของสถาบัน ท่ีสนับสนุนภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมการณ์ศึกษาระยะยาว  ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 
 2. ด้านการผลิตบัณฑิตหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนมีความรู้           
ในวชิาการและวชิาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 

 3. ดา้นกิจกรรมการพฒันานกัศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาสนบัสนุนส่งเสริม 
เพื่อให้นกัศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัพร้อม นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนตาม
หลกัสูตร 

 4. ดา้นงานวิจยั หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคน้หาค าตอบของปัญหา 
หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา คน้ควา้    
หรือทดลอง วเิคราะห์และตีความขอ้มูลตลอดจนสรุปผลอยา่งเป็นระบบ 

 5. ดา้นการบริการทางวิชาการทางสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม
ภายนอกสถาบนัการศึกษา หรือเป็นการใหบ้ริการท่ีจดัในสถาบนัการศึกษาโดยมีบุคลากรภายนอกเขา้มา
ใชบ้ริการ   
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6. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน  
พฒันาเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เป็นรากฐานการพฒันา
องคค์วามรู้ท่ีดีข้ึน 

 7. การบริหารและการจดัการ หมายถึง การท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการท างานของสถาบนั
ให้มีประสิทธิภาพ  สถาบนัอุดมศึกษาจะต้องบริหารจดัการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานขอ้มูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยใหห้ลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 8. ดา้นการเงินและงบประมาณ หมายถึง มีการจดัสรรงบประมาณประจ าปีให้สอดคลอ้งกบั
แผนปฏิบัติการในแต่ละพนัธกิจและพฒันาสถาบันและบุคลากร มีการจัดท ารายงานทางการเงิน       
อยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
ท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด 

 9. ดา้นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ หมายถึง การสร้างระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการด าเนินงานของสถาบนัให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค ์และระดบั
คุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง               
มีการวดัผลส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกนัคุณภาพ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง          
และมีนวตักรรมท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย  หมายถึง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก       
สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชยัศรี ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม 

 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเอกสารงานวิจยัน้ีเป็นการรวบรวมแนวคิด หลกัการ ตลอดจนงานวิจยัท่ี 
เก่ียวข้องอันเป็นสาระส าคัญท่ีเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย โดยได้ก าหนดเน้ือหาใน 
การศึกษาดงัน้ี  

 2.1 แนวคิด หลกัการ และทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารงานวชิาการ 
2.1.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 
2.1.2 ความส าคญัของงานวชิาการ 
2.1.3 ขอบข่ายของการบริหารงานวชิาการ 
2.1.4 หลกัการบริหารงานวชิาการ 
2.1.5 ขอบข่ายงานวชิาการ ของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  2.2.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  2.2.2 การประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

2.2.3 ความจ าเป็นและวตัถุประสงคข์องการประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัอุดมศึกษา 
  2.2.4 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก 
  2.2.5 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
  2.2.6 การประกนัคุณภาพกบัมาตรฐานการศึกษา 
  2.2.7 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2.3 ข้อมูลเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
  2.3.1 ความเป็นมาและสภาพปัจจุบนัของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  2.4.1 งานวจิยัภายในประเทศ  
  2.4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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2.1 แนวคดิ หลกัการ และทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารงานวชิาการ 
 งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ให้มีการกระจายอ านาจใน
การบริหารการจดัการไปใหส้ถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด ดว้ยมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินได้
โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ
การมีส่วนร่วมจากการมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้สถานศึกษามีความ
เขม้แขง็ในการบริหารและการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการ
วดัผล ประเมินผล รวมทั้ งการวดัปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน ชุมชน ท้องถ่ิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.1.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 
 งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาท่ีมีความส าคญัยิ่ง เป็นงานหัวใจหลัก ของ
สถานศึกษา จะมีคุณภาพหรือไม่ข้ึนอยูก่บังานวิชาการเป็นส าคญั ส่วนงานอ่ืน ๆ เป็นงานส่งเสริม
การบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพ และช่วยอ านวยความสะดวกแก่งานวิชาการ ไดมี้นกัวิชาการหลายท่าน     
ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารงานวชิาการไว ้ดงัน้ี 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546 , หนา้ 5 ) ไดใ้ห้ความหมายของงานวิชาการวา่ หมายถึง 
เป็นการจดักิจกรรมทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและ        
มีคุณภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน  
 ชาลี สะตะ (2549, หนา้ 12) กล่าววา่งานวชิาการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมหรือการจดั
ประสบการณ์ทุกชนิดท่ีมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 กมล ภู่ประเสริฐ (2551, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของงานวิชาการว่า หมายถึง การบริหาร              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจ สถานศึกษา 
 รุจิร์ ภู่สาระ และจนัทรานี สงวนนาม (2552, หนา้ 56 ) ไดใ้ห้ความหมายของงาน วิชาการวา่ 
หมายถึง เป็นการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง พฒันาการ
เรียนการสอน ใหเ้กิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตร อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ส านกัการศึกษา (2554, หนา้16) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานโดย 
การผสมผสานทรัพยากร ในการจดักิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ทุกด้านให้แก่นักเรียน     
เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนเป็นคนดี       
มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะชีวติและด ารงชีวติในสังคมอยา่งมีความสุข 
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 สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกอย่างทางด้านวิชาการ       
ในสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร การปรับปรุง พฒันาการเรียนสอน ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียน มีคุณภาพ อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของสถานศึกษา 
 2.1.2 ความส าคัญของงานวชิาการ 
 งานวิชาการเป็นหวัใจของสถานศึกษา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาย่อมข้ึนอยู่กบังาน
วิชาการสถานศึกษาเป็นส าคัญ จุดมุ่งหมายของงานวิชาการอยู่ท่ีการพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพ                    
มีความรู้ มีจริยธรรมและคุณสมบัติท่ีต้องการสามารถปรับตัวอยู่ได้ในสังคม มีคุณธรรม มีความ
ขยนัหมั่นเพียรมีความรู้ในการประกอบอาชีพตามอตัภาพ และมีความเป็นพลเมืองท่ีดี ฉะนั้นจึงมี
นกัวชิาการไดใ้หค้วามส าคญัของงานวชิาการไว ้ดงัน้ี 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2550, หนา้ 33) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของงานวชิาการไว ้ดงัน้ี 
 1. งานวิชาการ เป็นงานท่ีมุ่งเน้นการพฒันาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม เจตคติ และค่านิยม ให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขในการด ารงชีวิตตลอดจนเป็นผูมี้
คุณค่าในสังคม 
 2. งานวชิาการ เป็นตวัก าหนดปริมาณงานของโรงเรียนเม่ือโรงเรียนมีงานวิชาการมากปริมาณ
งานดา้นอ่ืน ๆ ยอ่มมีมากตามไปดว้ย 
 3. งานวิชาการ เป็นเคร่ืองก าหนดจดัสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
งบประมาณวสัดุครุภณัฑ์จะจดัให้ตามสัดส่วนของปริมาณงานวิชาการของโรงเรียน โรงเรียนจะไดรั้บ
การจัดสรรงบประมาณมากน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณ                
งานดา้นวชิาการ 
 4. งานวิชาการ เป็นเคร่ืองตดัสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณาคุณภาพของโรงเรียนตอ้ง
อาศยังานด้านวิชาการของโรงเรียน โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงานวิชาการอนัได้แก่ 
วิธีการสอนของครู การบริหารงานวิชาการ ผลส าเร็จของครู ทั้ งด้านผลส าฤทธ์ิทางการเรียนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เป็นตน้ 
 5. งานวชิาการ เป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จและความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาเน่ืองจาก
งานวชิาการเป็นงานหลกัในสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งด าเนินการกระตุน้และส่งเสริมให้ครู
ร่วมมือในการปรับปรุงงานวชิาการของโรงเรียนอยูเ่สมอ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หนา้ 33) ไดใ้ห้ความหมายของความส าคญัของงานวิชาการไวว้า่
งานวิชาการในสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีสถานศึกษาต้องด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคล้อง กับ      
ความต้องการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถ่ิน ให้การบริหารและการจดัการศึกษาของ
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สถานศึกษาไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อพฒันาตนเองและรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและ
สามารถพฒันาหลกัสูตร ตลอดจนปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาการเรียนรู้ สนองความตอ้งการของผูเ้รียน 
ชุมชนและทอ้งถ่ินโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัไดมี้อยา่งคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 อ าภา บุญช่วย (2552, หนา้ 22) ไดส้รุปไวว้่า งานดา้นวิชาการถือเป็นหัวใจส าคญั หรืออาจ
กล่าวไดว้่าเป็นงานหลกัของสถานศึกษา ส่วนอ่ืน ๆ เป็นงานท่ีมาสนบัสนุนงานวิชาการให้มีคุณภาพ 
ดงันั้นงานวิชาการจึงมิใช่เพียงแต่ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ท าเลขให้เก่งเท่านั้น แต่ความหมาย
รวมถึงการด ารงชีวิตในสังคมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 จึงสรุปได้ว่า งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษาก็คือ การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ ซ่ึงข้ึนอยูก่บังานวิชาการทั้งส้ิน งานวิชาการเป็นกิจกรรม
การจดัการเก่ียวกบังานดา้นหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใชแ้บบเรียนงานการเรียนการสอน งานส่ือการ
เรียนการสอน งานวดัผลและประเมินผล งานห้องสมุดงานนิเท การศึกษางานวางแผนการศึกษา          
และงานประชุมอบรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไวอ้ย่าง                
มีประสิทธิภาพสูง จะเห็นไดว้า่ การบริหารงานวิชาการนบัเป็นงานท่ีส าคญัของโรงเรียนเป็นหนา้ท่ีหลกั
ของโรงเรียน ถือเป็นหวัใจหลกัของโรงเรียน ถือเป็นหวัใจของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไม่
ข้ึนอยูก่บังานวิชาการของโรงเรียนท่ีจะสร้างนกัเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบติั
ตามท่ีตอ้งการเพื่อน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคมต่อไป 
 2.1.3 ขอบข่ายของการบริหารงานวชิาการ 
 การบริหารงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจเพื่อท่ีจะได้
บริหารงานไดค้รอบคลุม ซ่ึงขอบข่ายของภารกิจดงักล่าว ไดมี้นกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ไดใ้ห้
ขอบข่ายของงานวชิาการไว ้ดงัน้ี 
 อภิรมย ์ณ นคร (2539, หนา้ 58) ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานวิชาการครอบคลุมงาน ดา้นหลกัสูตร 
ด้านแผนการสอน ด้านการจัดตารางสอน ด้านการปรับปรุงการเรียนการสอน ด้านการใช้เทคโนโลย ี               
การสอนและส่ือการสอน ดา้นการจดัแบบเรียน ดา้นห้องสมุดโรงเรียน ดา้นการวดัและผลประเมินการศึกษา
และดา้นการนิเทศการสอน 
 สุขพิกุล พิสิฎฐพนัธ์ (2541, หนา้ 12) กล่าววา่ ขอบข่ายงานวิชาการ จะครอบคลุมตั้งแต่  การวางแผน
เก่ียวกับงานวิชาการ การจัดด าเนินการเก่ียวกับการเรียนการสอน การจัดบริการการสอน  และการจัด                    
การวดัและประเมินผล  
 อุทยั บุญประเสริฐ (2540, หนา้28) ไดก้ล่าวถึง ขอบข่ายของงานวิชาการไวว้า่ควรประกอบดว้ยงาน
ยอ่ย ๆ  คือ งานเก่ียวกบับริหารบุคคล งานเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการเรียน
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การสอนงานท่ีเก่ียวข้องกับการวดัประเมินผลการศึกษา และงานประเมินโครงการท่ีเก่ียวข้องกับ         
การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน  
 กรมวิชาการ (2544, หน้า12) ไดร้ะบุขอบข่ายวิชาการในโรงเรียนว่า ประกอบดว้ย งานดา้น
หลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้งานการเรียนการสอน งานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการ
สอน งานวดัและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการศึกษา งานดา้นวางแผนและก าหนดวิธีด าเนินงาน 
งานส่งเสริมการสอน งานประชุมอบรมทางวชิาการและงานพฒันาการสอน กลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ   
 กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หนา้ 67) กล่าววา่ ขอบข่ายงานวิชาการ จะครอบคลุมการด าเนินงาน
ต่อไปน้ี คือ การบริหารหลกัสูตร การบริหารการเรียนการสอน การบริหาร การประเมินผลการเรียน          
การบริหารนิเทศในสถานศึกษา การบริหารการพฒันาบุคลากรทางวิชาการ การบริหาร โครงการทาง
วิชาการอ่ืน ๆ การบริหารระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางวิชาการและการบริหารการประเมินผลงาน        
ทางวชิาการของสถานศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้33-38) ขอบข่ายงานวิชาการ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนการเรียนรู้ การวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้
ดา้นวชิาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
 มงคล สุวรรณกล่อม (2552, หนา้ 69) ขอบข่ายงานวิชาการ จะเก่ียวขอ้งกบังานหลกัส าคญั        
คืองานหลกัสูตร งานกิจกรรมการเรียนการสอนและงานวดัผลประเมินผล ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจหลกัส าคญั
ของโรงเรียนในการจดัการศึกษาใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ  
 สรุปไดว้า่ ขอบข่ายของงานวชิาการ หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ส่ือการเรียน การสอน 
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรการนิเทศการศึกษาและการวดัผลประเมินการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพฒันา 
การบริหารงานวชิาการต่อไป  
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 2.1.4 หลกัการบริหารงานวชิาการ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ใหมี้การจดัระบบโครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพ เชิงนโยบายและมี
ความหลากหลายในทางปฏิบติั มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา         
ดงัปรากฏในบทบญัญติั มาตรา 39 ท่ีวา่ “มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร และการ
จดัการศึกษาทั้งทางด้าน วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทัว่ไป ไปยงั คณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง” 
และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 ท่ีว่า 
“มาตรา 35 สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะท่ีเป็น โรงเรียน มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล” ดังนั้ นโรงเรียน สามารถกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ภายในขอบ
วตัถุประสงค ์มีสิทธิและหนา้ท่ีตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษา 
ประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอ่ืน ๆ ซ่ึงก าหนดสิทธิและหน้าท่ี ไวเ้ป็นการเฉพาะ 
ส่งผลใหข้อบข่ายการบริหารงานของโรงเรียนตอ้งปรับเปล่ียนไปตามหนา้ท่ี ของโรงเรียนท่ีเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมายหลักการบริหารงานวิชาการเป็นแนวคิดเพื่อปฏิบติัไปสู่ความส าเร็จในการ
บริหารงานวชิาการจ าเป็นตอ้งมีหลกัการท่ีส าคญั ๆ ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา้ 122) 
 1. หลกัการพฒันาคุณภาพ (Quality Management) เป็นการบริหารงานเพื่อน าไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ องคป์ระกอบของคุณภาพท่ีเป็นตวัช้ีวดัคือผลผลิตและกระบวนการเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหบุ้คลากรและผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ พฒันาศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับของสังคม
ในระดบัสากลมากข้ึน โดยอาศยักระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ โดยท่ีหลกัการไคเซ็น (KAIZEN) มีเป้าหมายในการ
เสนอแนะเพื่อแสดงถึงคุณภาพไว ้6 ประการ (รุ่ง แกว้แดง, 2540, หนา้ 144-145) คือผลผลิตเพิ่มข้ึน 
คุณภาพสูงข้ึน ตน้ทุนลดลง ตรงตามเวลาท่ีก าหนดหรือประหยดัเวลามากข้ึน มีความปลอดภยัมาก
ข้ึน บุคลากรและผูรั้บบริการมีขวญัและก าลงัใจสูงข้ึน โดยหลกัการของไคเซ็นมีกระบวนการ 7 
ขั้นตอน คือ สังเกต คน้หาจุดท่ีเป็นปัญหา เช่น ความสูญเปล่า ความไม่สม ่าเสมอสุดวิสัย เช่น ปัญหา
ด้านคุณภาพ ต้นทุนสูง ความปลอดภัยน้อย เวลาต้องล่าช้าอยู่เป็นประจ า สืบสวนตรวจตรา 
สภาพการณ์ปัจจุบนัคิดคน้ ออกความคิดวา่หากท าเช่นน้ีแลว้จะเป็นอยา่งไรบา้ง สะสางการจดัระบบ 
จดัหมวดหมู่ ปฏิบติั ด าเนินการปรับปรุง โดยทดลองท าและสังเกตดูวา่ดีหรือไม่ดีอยา่งไร ติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิผล จนกวา่ผลลพัธ์จะคงท่ีและสรุป ท ารายงาน เขียนขอ้เสนอแนะ 
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 สรุปไดว้า่หลกัการพฒันาคุณภาพ (Quality Management) หมายถึง การบริหารงานเพื่อ
น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพท่ีเป็นตัวช้ีว ัดคือผลผลิตและ
กระบวนการ 
 2. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได้
พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมเสนอแนะปรับปรุง
และพฒันา หลกัการมีส่วนร่วมตอ้งการให้ทุกคนไดร่้วมกนัท างาน ซ่ึงลกัษณะของงานวิชาการตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาจด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ ซ่ึงจะมีเป้าหมาย
การท างานร่วมกนั น าไปสู่การพฒันาคุณภาพไดม้ากข้ึน การมีส่วนร่วมตอ้งเร่ิมจาก การร่วมคิด ร่วม
ปฏิบติั และร่วมประเมินผล 
 สรุปไดว้า่หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การท่ีทุกคนในหน่วยงานมีส่วน
ร่วม ในการปรับปรุงและพฒันาเร่ิมจาการร่วมคิด ร่วมปฏิบติั ร่วมประเมินผล 
 3. หลกัการ 3 องคป์ระกอบ (3-Es) 
 1. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตาม
ขั้นตอนและกระบวนการ เม่ือเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในขณะท่ีปฏิบติังานก็สามารถปรับปรุงแกไ้ข
ได้ มีประสิทธิภาพเน้นไปท่ีกระบวนการ (Process) การใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีต่าง ๆ ท่ีท าให้
สามารถบรรลุวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 
 2) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ไดผ้ลผลิต (Outputs) ตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะเพิ่มข้ึน รวมทั้งการ
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ อย่างไรก็ตามมักใช้ค  าสองค าน้ีควบคู่กันคือมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
 3) หลกัประหยดั (Economy) หมายถึง การใช้เวลานอ้ย การลงทุนนอ้ย การใชก้ าลงัหรือ
แรงงานน้อย โดยไม่ตอ้งเพิ่มทรัพยากรทางการบริหาร แต่ได้ผลผลิตตามท่ีคาดหวงั ดงันั้น การ
ลงทุนในทางวชิาการจึงตอ้งค านึงถึงความประหยดัดว้ยเช่นเดียวกนั ผูบ้ริหารจะใชก้ลวิธีอยา่งไรใน
การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพโดยอาศยัความประหยดับุคลากร งบประมาณ วสัดุและเทคโนโลย ี
และใชเ้วลานอ้ยอีกดว้ย 
 4) หลกัความเป็นวิชาการ (Academic) หมายถึง ลกัษณะท่ีครอบคลุมเน้ือหาสาระของ
วิชาการ ไดแ้ก่ หลกัการพฒันาหลกัสูตร หลกัการเรียนรู้ หลกัการสอน หลกัการวดัผลประเมินผล
หลกัการนิเทศการศึกษาและหลกัการวิจยั เป็นต้น หลกัการต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบส าคญั 
ก่อให้เกิดลักษณะความเป็นวิชาการท่ีต้องอาศยัองค์ความรู้เพื่อท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ
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สร้างสรรค ์ดงันั้น การบริหารงานวชิาการจ าเป็นตอ้งค านึงถึงหลกัการต่าง ๆ เหล่าน้ี ซ่ึงจะกล่าวโดย
ละเอียดในหลกัการเฉพาะเร่ืองในบทต่อไป 
 สรุปไดว้่า หลกัการบริหารงานวิชาการตอ้งค านึงถึงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท าให้ดี
ท่ีสุดน าไปสู่คุณภาพท่ีคาดหวงั ค านึงถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษา โดยให้บุคลากร
ทุกฝ่ายไดรั้บผิดชอบร่วมกนัท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ ค านึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความ
ประหยดั การด าเนินงานทางวชิาการโดยอาศยัหลกัการดงักล่าวยอ่มจะสามารถบรรลุความส าเร็จคือ
ความเป็นเลิศทางวชิาการ (Academic Excellence) 
 2.1.5 ขอบข่ายงานวชิาการ ของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 1. ดา้นหลกัสูตรการสอน หมายถึง แผนงานหรือโครงการท่ีจดัประสบการณ์ทั้งหมด
ให้แก่ผู ้เรียนโดยแผนงานต่าง ๆ จะถูกก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร มีขอบเขตกว้างขวาง 
หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตอ้งการ ดงันั้น หลกัสูตรอาจเป็น
หน่วย (Unit) เป็นรายวิชา (Course) หรือเป็นรายวิชายอ่ย (Sequence of courses) ทั้งน้ี แผนงานหรือ
โครงการทางการศึกษาดังกล่าว อาจจัดข้ึนได้ทั้ งในและนอกชั้นเรียน ภายใต้การบริหารและ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
 2. ดา้นการศึกษาวจิยั หมายถึง การศึกษา วเิคราะห์ วจิยั การบริหารจดัการและการพฒันา
คุณภาพงานวชิาการในภาพรวมของสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้อาจารย ์ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือในการศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และงาน
วชิาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ  
 3. ดา้นการจดัการศึกษาวชิาพระพุทธศาสนาในมหาวทิยาลยั หมายถึง การจดัการศึกษา ท่ี
มีการก าหนดใหศึ้กษาดา้นพระพุทธศาสนาเป็นวิชาพื้นฐานในทุกหลกัสูตร ควบคู่ไปกบัการพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพหลกัสูตรทุกหลกัสูตรให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้ งทางโลกและทางธรรม จดัการเรียนการสอนมุ่งพฒันา
นกัศึกษาใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคม และเป็นบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้
ทางดา้นพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 4. ดา้นการวดัผลและการประเมินผล หมายถึง การก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การวดัผลประเมินผลของสถานศึกษาส่งเสริมใหอ้าจารยจ์ดัท าแผนการวดัผล และประเมินผลแต่ละ
รายวิชา ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ส่งเสริมให้อาจารยว์ดัผลประเมินผล
ตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะ 
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ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการและอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดพฒันาเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 

 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การท ากิจกรรมหรือการ
ปฏิบติัภารกิจหลกัอย่างเป็นระบบตามแบบแผนท่ีก าหนดไว ้โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีช้ีวดัระบบและกระบวนการผลิต 
ผลผลิตและผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการวางแผน 
และกระบวนการจดัการของผูรั้บผิดชอบการจดัการศึกษาท่ีจะรับประกนัให้สังคมเช่ือมัน่ว่า จะ
พฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดค้รบถว้นตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร และตรงตาม
ความมุ่งหวงัของสังคม 
 2.2.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดก้ าหนด
จุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว ้          
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย “ระบบการประกนัคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบนัอุดมศึกษา การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานตน้สังกดั โดยหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก การประกนัคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา เพื่อให้มีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลกัการ และแนว
การจดัการศึกษาในแต่ละระดบั ซ่ึงประเมินโดย “ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกช่ือย่อว่า “สมศ.” พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม    
(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย       
1 คร้ังในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงาน                
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ท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน ซ่ึง สมศ.ไดด้ าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) 
เสร็จส้ินไปแลว้ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง (พ.ศ.2549-2553) และการ
เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบท่ีสามของ สมศ. 
เป็นการประเมินทั้งระดบัสถาบนั และคณะวิชา แต่หากสถาบนัใดจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลกั เช่น 
วิทยาเขต หรือศูนย ์ หรือหน่วยจดัการศึกษานอกท่ีตั้ง การประเมินจะครอบคลุมการจดัการนอกสถาน
ท่ีตั้งหลกัทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลอ้งกบัจุดเนน้หรือกลุ่มสถาบนั      
ท่ีแต่ละสถาบนัเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์ารมหาชน) ซ่ึงมีหลกัการส าคญั     
5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

 1) เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา ไม่ไดมุ้่งเนน้เร่ืองการตดัสิน
การจบัผดิ หรือการใหคุ้ณ – ใหโ้ทษ 

 2) ยึดหลกัความเท่ียงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริง 
(evidence – based) และมีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้(accountability) 

 3) มุ่งเนน้ในเร่ืองการส่งเสริมและประสานงานในลกัษณะกลัยาณมิตรมากกวา่การก ากบั
ควบคุม 

 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพฒันาการจดัการศึกษาจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5) มุ่งสร้างความสมดุลระหวา่งเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษา
ของชาติตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย   
แต่ยงัคงมีความหลากหลายในทางปฏิบติั โดยสถาบนัสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันา
คุณภาพการศึกษาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของสถาบนัและผูเ้รียน 

 คาร์แทนส์ (1993, หนา้ 18) กล่าววา่ “การประกนัคุณภาพ” หมายถึง กลยุทธ์ท่ีไดว้างแผน
ไว้อย่างเป็นระบบและการปฏิบัติงานท่ีได้มีการออกแบบไว้โดยเฉพาะ เพื่อรับประกันว่า
กระบวนการไดรั้บการก ากบัดูแล รวมถึงการปฏิบติังานนั้นมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยูต่ลอดเวลา 

 ไคเยอร์ (1993, หน้า 2 ) กล่าววา่ “การประกนัคุณภาพ” เป็นแผนงานและปฏิบติัการ
ทั้งหลายท่ีเป็นระบบ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ การใหก้ารศึกษาจะสนองตอบต่อคุณภาพท่ีก าหนด 

 วนัชยั ศิริชนะ (2540, หนา้ 3) กล่าวว่า “การประกนัคุณภาพ” หมายถึง กระบวนการหรือ
กลไกใด ๆ ท่ีเม่ือได้ด าเนินการไปแล้วจะท าให้เกิดการด ารงซ่ึงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา         
ให้ไดม้าตรฐานอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นการป้องกนัผลประโยชน์ของผูเ้รียน ผูป้กครอง นายจา้ง ตลอดจน
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สังคมโดยส่วนรวมทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการหรือกลไกใด ๆ ท่ีริเร่ิมข้ึนภายในสถาบนัอุดมศึกษาเองหรือ
หน่วยงานภายนอกก็ได ้

 อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ (2540, หน้า 1) กล่าวว่า “การประกนัคุณภาพ” หมายถึง 
กระบวนการใน การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา
อยา่งเป็นแบบแผนและเป็นระบบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การใหก้ารศึกษาจะไดคุ้ณภาพ 

 สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ
คุณภาพ และประเมินคุณภาพอย่างมีระบบ เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าคุณภาพการศึกษาได้รับการรักษา
หรือได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและส่งเสริมเพิ่มพูนเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
ลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 2.2.2  การประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 การประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้ งจากภายในโดยบุคลากรของ
สถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษานั้น และภายนอก
สถานศึกษาโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพให้มีพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 2.2.3 ความจ าเป็นและวตัถุประสงค์ของการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ภารกิจหลกัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งปฏิบติัมี 4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั           

การใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 
4 ประการดงักล่าว มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบนัมีปัจจยั
ภายในและภายนอกหลายประการท่ีท าใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการ ปัจจยัดงักล่าวคือ 

 1) คุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาและบณัฑิตภายในประเทศ มีแนวโนม้ท่ีจะมีความแตกต่าง
กนัมากข้ึน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

 2) ความทา้ทายของโลกาภิวตัน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขา้ม
พรมแดน และการเคล่ือนยา้ยนกัศึกษาและบณัฑิต อนัเป็นผลจากการรวมตวัของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซ่ึงทั้งสองประเด็นตอ้งการการรับประกนัของคุณภาพการศึกษา 

 3) สถาบนัอุดมศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความมัน่ใจแก่สังคมวา่สามารถพฒันา
องคค์วามรู้และผลิตบณัฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศให้มากข้ึน ไม่วา่จะเป็น
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การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม
และบริการ การพฒันาอาชีพ คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูร่ะดบัทอ้งถ่ินและชุมชน 

 4) สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งใหข้อ้มูลสาธารณะ (public information) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งนกัศึกษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ไป 

 5) สังคมตอ้งการระบบอุดมศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วม (participation)   
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

 6) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการ
ประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา  เม่ือวนัท่ี 7 
สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกก ากบัมาตรฐานระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดบัหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดบัอุดมศึกษาจะไดใ้ชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

 8) กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาเม่ือวนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากบัให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

 9) กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศ
แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 
2552 เพื่อให้การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการ
ประกนัคุณภาพของบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวฒิุและสาขาวชิา 

 ดว้ยความจ าเป็นดงักล่าว สถาบนัอุดมศึกษาร่วมกบัตน้สังกดัจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบ
และกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของภาควิชา  คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบนันั้น ๆ ก าหนดข้ึน  
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในทุกองคป์ระกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน 
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 2) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค ์(goals) 
ท่ีตั้งไวต้ามจุดเนน้ของตนเองและเป็นสากล 

 3) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง 
จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรั้บขอ้เสนอแนะในการพฒันาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง  และ
พฒันาจุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 

 4) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะท่ี เป็นประโยชน์ต่อผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่า
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด 

 5) เพื่อให้หน่วยงานตน้สังกดัของสถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอ้มูล
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 สรุปไดว้่า การประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา คือ การมีระบบและกลไกในการ 
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดชันีบ่งช้ีท่ี ก าหนด 
เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสาธารณชนไดม้ัน่ใจว่าสถาบนันั้น ๆ สามารถให้ผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กับ 
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดก้ าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนด
รายละเอียดไวใ้นหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย “ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน”  

 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบั
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานตน้สังกดั โดยหน่วยงานตน้
สังกดัและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบนั 
หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
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 2.2.4 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 เป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาเพื ่อให้มีการติดตามและตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลกัการ และ
แนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั ซ่ึงประเมินโดย “ส าน ักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกช่ือย่อว่า “สมศ.” พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุก
แห่งตอ้งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 คร้ังในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การ
ประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและสาธารณชน ซ่ึง 
สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544 -2548) เสร็จส้ินไปแล้ว 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554 -2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. 
เป็นการประเมินทั้งระดบัสถาบนัและคณะวิชา แต่หากสถาบนัใดจดัการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
หลกั เช่น วิทยาเขต หรือศูนย ์หรือหน่วยจดัการศึกษานอกที่ตั้ง  การประเมินจะครอบคลุม
การจดัการนอกสถานท่ีตั้งหลกัทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้อง
กบัจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบนัท่ีแต่ละสถาบนัเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก  าหนดโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซ่ึงมีหลกั การ
ส าคญั 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

 1) เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเร่ืองการ
ตดัสินการจบัผิด หรือการให้คุณ -ให้โทษ 

 2) ยึดหลกัความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็น
จริง (evidence – based) และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (accountability) 

 3) มุ่งเน้นในเร่ืองการส่งเสริมและประสานงานในลกัษณะกลัยาณมิตรมากกว่าการ
ก ากบัควบคุม 

 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพฒันาการจดัการศึกษา
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

 5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ ่งหมายและหลกั
การศึกษาของชาติตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้
เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยงัคงมีความหลากหลายในทางปฏิบตัิ โดยสถาบนัสามารถก าหนด
เป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบนัและผูเ้รียน 
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 และ “ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก” เพื ่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษา  

 หน้าทีข่อง สมศ. คือ 
 1. พฒันาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 
 2. พฒันามาตรฐานและเกณฑส์ าหรับการประเมิน 
 3. ใหก้ารรับรองผูป้ระเมินภายนอก 
 4. ก ากบัดูแล ก าหนดมาตรฐานและใหก้ารรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 5. พฒันาและฝึกอบรมผูป้ระเมินภายนอก จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมและสนับสนุนให้
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการเขา้มามีส่วนร่วมจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาประจ าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

 จุดเน้นของ สมศ. 
1. ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 
2. การใชง้บประมาณท่ีคุม้ค่า 
3. โครงสร้างและกระบวนการ 
4. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งและชุมชน 
5. ผลสัมฤทธ์ิ 

 หลกัการส าคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก 
1. เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา ไม่มุ่งเน้นเร่ือง การตดัสิน 

การจบัผดิหรือการใหคุ้ณใหโ้ทษ 
2. ยดึหลกัความเท่ียงตรง โปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริง และมีความ

รับผดิชอบตรวจสอบได ้
 3. มุ่งสร้างความสมดุลระหวา่งเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายหลกั และหลกัการศึกษาของ
ชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยงัคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถานศึกษา
สามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศกัยภาพของสถานศึกษา
และผูเ้รียน 
 1. มุ่งเสริมและประสานงานในลกัษณะกลัยาณมิตรมากกวา่การก ากบัและควบคุม 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพฒันาการจดัการศึกษาจากทุกฝ่าย 
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วตัถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
 1. เพื่อตรวจสอบยืนยนัสภาพจริงในการด าเนินงานของสถานศึกษา และ ประเมินคุณภาพ 
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ี สมศ. 
ก าหนด และสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพภายใน 
 2. เพื่อให้ไดข้อ้มูลซ่ึงช่วยสะทอ้นให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษา เง่ือนไขของ
ความส าเร็จ และสาเหตุของปัญหา 
 3. เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 4. เพื่อส่งเสริมใหมี้การพฒันาคุณภาพและประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง 
 5. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 
 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
 1. เรียนรู้ร่วมกนั 
 2. ใชเ้กณฑข์อง สมศ.สถาบนั และตน้สังกดัของสถาบนั 
 3. ค านึงเอกลกัษณ์ของสถาบนั 
 4. ใชฐ้านขอ้มูล หลกัฐาน ประกอบกบัวจิารณญาน 
 5. เนน้การปรับปรุง พฒันางานของสถาบนั 
 6. ประกนัคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศของสถาบนัมากกวา่เพื่อการประเมิน 
 7. ค านึงถึงมาตรฐานสากล 
 8. ส านึกในความเป็นกลัยาณมิตร 
 9. สรุปการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 การประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานัน่เอง หรือโดย 
หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 

 2.2.5 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดก้ าหนดแนวทางการ

พฒันาและแกปั้ญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซ ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลกัในการด าเนินการ  กล่าวคือให้มี
การสร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษาตามพนัธกิจของสถาบนัในแต่ละกลุ่มซ่ึงมี
พื้นท่ีบริการและจุดเนน้ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั รวมทั้งมีพนัธกิจและบทบาทในการพฒันาสังคม
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และเศรษฐกิจของประเทศต่างกนัตามความหลากหลาย ทั้งการพฒันาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการ
กระจายอ านาจในระดบัทอ้งถ่ิน การขบัเคล่ือนภาคการผลิตในชนบท ทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ จนถึง
การแข่งขนัในโลกาภิวตัน์ ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่าน้ี จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงอุดมศึกษา 
และส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอยา่งมีนยัส าคญั อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศไดต้าม
พนัธกิจของตวัเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศดีข้ึน ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต 
พฒันาและการท างานของอาจารย  ์ สามารถปรับจ านวนของบณัฑิตในสาขาท่ีเป็นความตอ้งการของ
สังคม ลดการวา่งงาน โดยท่ีสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่าน้ีมีกลไกร่วมกนั ในการประกนัคุณภาพ 
เพื่อให้นกัศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปล่ียนกนัไดร้ะหวา่งกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน
คุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ท่ีนกัศึกษาและสาธารณะให้ความเช่ือถือ 
เป็นฐานและเง่ือนไขในการจดัสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้ง      
การโอนยา้ยหน่วยกิต 

 
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวง-     

ศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา             
เป็น 4 กลุ่ม คือ 
  

กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน หมายความถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี     
จดัฝึกอบรมสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ิน เพื่อเตรียมก าลงัคนท่ีมีความรู้เขา้สู่ภาคการผลิตจริง      
ในชุมชน สถาบนัสนบัสนุนรองรับการเปล่ียนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอนัจะน าไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนและ    
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 
กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี หมายความถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 

เพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคล่ือนการพฒันา และการเปล่ียนแปลง                
ในระดบัภูมิภาค สถาบนัมีบทบาทในการสร้างความเขม้แข็งให้กบัหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค                     
เพื่อรองรับการด ารงชีพ สถาบนัอาจมีการจดัการเรียนการสอนในระดับบณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ    
ปริญญาโทดว้ยก็ได ้

 
 
 



28 
 

 
กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือ

เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบนัอาจเนน้การท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจยั หรือ
เนน้การผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดบัสูง 
หรือเนน้ทั้งสองดา้น รวมทั้งสถาบนัอาจมีบทบาทในการพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม
และบริการ สถาบนัในกลุ่มน้ีอาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ี 1 เป็นสถาบนัท่ีเนน้ระดบั
บณัฑิตศึกษา และลกัษณะท่ี 2 เป็นสถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี 

 กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้การวิจยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบั
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบั
ปริญญาเอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจยัรวมถึงการวิจยัหลงัปริญญาเอก  สถาบนัเน้น
การผลิตบณัฑิตท่ีเป็นผูน้ าทางความคิดของประเทศ สถาบนัมีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนอุดมศึกษา
ไทยใหอ้ยูใ่นแนวหนา้ระดบัสากล มุ่งสร้างองคค์วามรู้ทฤษฎี และขอ้คน้พบใหม่ทางวชิาการ 

  ดงันั้น การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงตอ้งสร้างกลไกการประเมินคุณภาพใหส้อดรับกบั
การแบ่งกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 4 กลุ่มดงักล่าว 

 2.2.6 การประกนัคุณภาพกบัมาตรฐานการศึกษา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545        

ในหมวด 5 ท่ีวา่ดว้ยการบริหารและการจดัการศึกษา มาตรา 34 ไดก้ าหนดให้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
ค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา  คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดจ้ดัท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเ้ป็นกลไกระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระดบัหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพฒันาการอุดมศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจดัท าข้ึนฉบบัน้ีไดใ้ชม้าตรฐานการศึกษาของ
ชาติท่ีเปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพฒันา โดยมีสาระส าคญัท่ีครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานท่ีค านึงถึงความ
หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อใหทุ้กสถาบนัสามารถน าไปใชก้ าหนด
พนัธกิจและมาตรฐานของการปฏิบติังานได ้

 มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม
2549 ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานดา้นการบริหาร
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จดัการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานยอ่ยทั้ง 3 ดา้นน้ี อยูใ่นมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ย 3 มาตรฐานเช่นกนั 
คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการ
จดัการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานยอ่ยของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัมาตรฐานยอ่ยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาของ
ชาติ นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแลว้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจ้ดัท า
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อน าไปสู่การพฒันา
สถาบนัอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบนัท่ีมีปรัชญา วตัถุประสงค ์และพนัธกิจในการจดัตั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่ง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั 2 ดา้น คือ มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความ
พร้อมใน การจดัการศึกษา และมาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาและก าหนด 
กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี กลุ่ม 
ค สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้การวิจยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดบัปริญญาเอก นอกจากนั้น ยงัไดจ้ดัท า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบณัฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบณัฑิตทุกระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย  5 ดา้น คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร              
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษายงัไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานอ่ืน ๆ  อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา หลกัเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษาไดพ้ฒันาดา้นวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งการพฒันาคุณภาพและยกระดบัมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้มี
ความทดัเทียมกนัและพฒันาสู่สากล ซ่ึงท าให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น 
คล่องตวั และต่อเน่ืองในทุกระดบัการศึกษา ตลอดจนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจดัการศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา 
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 เพื่อให้การจดัการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด          
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา และสัมพนัธ์กบั
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ท่ี เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบประกนัคุณภาพท่ีพฒันาข้ึนตามท่ีก าหนดไว ้ในกฎกระทรวง
วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  

 2.2.7 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันา ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ

สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถานศึกษาและ
หรือหน่วยงานตน้สังกดั โดยหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ก่อนมีประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลยั
ได้ตระหนักดีถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาและได้จดัท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย       
เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  เพื่อเป็น
แนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการส าคญั 3 ประการ  คือ การให้
เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบนั (institutional autonomy) 
และความพร้อมของสถาบนัท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลกัการของความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได ้ (accountability) ต่อมาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 ได้ระบุให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนพฒันา           
และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา                
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดบัปริญญาตามกฎหมายว่าดว้ย
การจดัตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนา้ท่ี
ร่วมกบัสถานศึกษาในการจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 หลงัจากท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบงัคบัใช ้ส านกังานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม) ในฐานะหน่วยงานตน้สังกดัท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา      
ไดเ้สนอระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2543 ไดมี้มติเห็นชอบ     
กบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม)         
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ซ่ึงต่อมาไดจ้ดัท าเป็นประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เร่ือง ระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัสาระส าคญัของประกาศฉบบัน้ีระบุให้ทบวงมหาวิทยาลยั
สนบัสนุนและส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาจดัท าระบบ การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลกั
ของสถาบนัอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงาน ตน้สังกดัท่ีมีหน้าท่ี
ก ากบัดูแลสถาบนัการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพ จากภายนอก รวมถึงสนบัสนุน
ให้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแต่ละคณะวิชาหรือ
สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายหลกัเกณฑ ์แนวทาง วธีิการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือ
สถาบนัอุดมศึกษา  
 หลงัจากด าเนินการตามประกาศฉบบัปี พ.ศ. 2545 ไประยะหน่ึงส านักงานคณะกรรมการ            

การอุดมศึกษาจึงไดจ้ดัท ากฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบ      

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับน้ีย ังคงไว้ตามประกาศ

ทบวงมหาวิทยาลยัฯ พ.ศ. 2545 ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถื้อปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ือง 

ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อก กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบบัเดิม โดยรวมการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุก

ระดบัไวใ้นฉบบัเดียวกนั มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาท าหนา้ท่ีหลกั 2 ประการ

คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน

ระดบัอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา

แก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีการปรับเปล่ียนให้ระบบการประกนัคุณภาพภายในประกอบดว้ย การประเมิน

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัจดัให้มี

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
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 1. หลกัเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณา       

จากประเด็นต่อไปน้ี 
 1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา        
โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
 2) ผลการปฏิบติังานของคณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามระบบการประกนั
คุณภาพภายในท่ีก าหนดไว ้
 3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
 

 2. วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 1. วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหใ้ชแ้นวปฏิบติัดงัน้ี 

  1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบการด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพข้ึน โดยมีหนา้ท่ีพฒันา บริหารและติดตามการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมัน่ใจ
วา่การจดัการศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
เพื่อใช้ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใตก้รอบ
นโยบายและหลกัการท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
  4) ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต ดงัน้ี  
 1) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 2) คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาคณาจารย  ์   
3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน 5) อุปกรณ์การศึกษา      
6) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 7) การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรียนของนกัศึกษา 8) องคป์ระกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร ทั้งน้ี  
ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามท่ีเห็นสมควร โดยให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุน
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ใหมี้การพฒันาดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะวชิาของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

 2. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการ

ด าเนินงานของสถาบนัตามระบบและกลไกท่ีสถาบนันั้น ๆ ไดก้ าหนดข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้สถาบนัได้
ทราบสถานภาพท่ีแท้จริง อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์และ
มาตรฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างต่อเน่ือง การประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูป้ระเมินและ
สถาบนัท่ีรับการประเมินจ าเป็นตอ้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้ง
กบักฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
ทั้งน้ี สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนส้ิน           
ปีการศึกษาท่ีจะเร่ิมวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั 
ดงัน้ี 
 1) เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปใชป้รับปรุงและพฒันาการจดั
การศึกษาได้ทนัในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทนัก่อนเดือนตุลาคม (กรณีท่ีเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ) 
 2) เพื่อให้สามารถจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนไดภ้ายใน 120 วนั นบัจากวนัส้ิน
ปีการศึกษาของแต่ละสถาบนั 
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังท่ีกล่าวข้างต้น จึงควรมีแนว
ทางการจดักระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.1 ตารางดงักล่าว
สามารถแยกไดเ้ป็น 4 ขั้นตอนตามระบบการพฒันาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การ
ด าเนินงานและเก็บขอ้มูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 P =  กิจกรรมขอ้ท่ี 1 เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา โดยน า
ผลการประเมินปีก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนดว้ย กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบ
ประกันคุณภาพหรือตวับ่งช้ีหรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบนัไดรั้บทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนัก่อนเร่ิมปีการศึกษา เพราะตอ้งเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 
 D =  กิจกรรมข้อท่ี 2 ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบนัทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปี
การศึกษาคือเดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถดัไป) 
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 C =  กิจกรรมขอ้ท่ี 3 – 8 ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดบัภาควิชา คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบนั ระหวา่งเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปีการศึกษาถดัไป 
 A =  กิจกรรมข้อท่ี 9 วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน    
โดยคณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งขอ้เสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย) มาท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้ งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท า
โครงการพฒันาและเสนอใชง้บประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได ้
 
 3. การรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ระบบการประกนัคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเน่ือง สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภา
สถาบนั หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน     
โดยให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

 1. การติดตามตรวจสอบของตน้สังกดั 
 ให้หน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปีและแจง้ผลให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 2. แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 1. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 สถาบนัอุดมศึกษาอาจพฒันาระบบประกนัคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบัการ
พฒันาของสถาบนั โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชก้นัแพร่หลายในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบันพฒันาข้ึนเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี
กระบวนการท างานท่ีเร่ิมตน้จากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และ
การปรับปรุงพฒันา ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบนับรรลุเป้าประสงค์และมีพฒันาการ
อยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัก็เป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนให้มัน่ใจวา่สถาบนัอุดมศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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 2. มาตรฐาน ตวับ่งช้ีและเกณฑป์ระเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานเป็นกรอบส าคญัในการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา  คือมาตรฐานการ
อุดมศึกษา อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ยงัตอ้งด าเนินการให้ไดต้ามมาตรฐาน
และหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบติัราชการตามมิติดา้นต่าง ๆ ของส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวทิยาลยัของรัฐ เป็นตน้ 
 ตัวบ่งช้ีเป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในท่ีพฒันาข้ึนในองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ดา้นท่ีมีความครอบคลุมพนัธกิจหลกั 4 ประการของการอุดมศึกษาและพนัธกิจสนบัสนุน 
ไดแ้ก่ 

 1. ดา้นปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ หมายถึง กระบวนการการพฒันา
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปีให้ชดัเจน และสอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และ
จุดเนน้ของสถาบนั ท่ีสนบัสนุนภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมการณ์ศึกษา
ระยะยาว ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 
 2. ด้านการผลิตบัณฑิต หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนมีความรู้                
ในวชิาการและวชิาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
 3. ดา้นกิจกรรมการพฒันานกัศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาสนบัสนุนส่งเสริม 
เพื่อให้นกัศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัพร้อม นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนตาม
หลกัสูตร 
 4. ดา้นงานวิจยั หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคน้หาค าตอบของปัญหา 
หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดคน้ท่ีผ่านกระบวนการศึกษา คน้ควา้หรือ
ทดลอง วเิคราะห์และตีความขอ้มูลตลอดจนสรุปผลอยา่งเป็นระบบ 
 5. ดา้นการบริการทางวิชาการทางสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม
ภายนอกสถาบนัการศึกษา หรือเป็นการให้บริการท่ีจดัในสถาบนัการศึกษาโดยมีบุคลากรภายนอก         
เขา้มาใชบ้ริการ  
 6. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ ์สืบสาน 
พฒันา เผยแพร่ศิลปะและวฒันาธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เป็นรากฐานการพฒันา
องคค์วามรู้ท่ีดีข้ึน 
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 7. การบริหารและการจดัการ หมายถึง การท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการท างานของสถาบนั
ใหมี้ประสิทธิภาพ สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานขอ้มูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ 
เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยใหห้ลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 8. ดา้นการเงินและงบประมาณ หมายถึง มีการจดัสรรงบประมาณประจ าปีให้สอดคลอ้งกบั
แผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจและพฒันาสถาบนัและบุคลากร มีการจดัท าราบงานทางการเงินอยา่งเป็น
ระบบ และรายงานต่อสถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหนา้ท่ี
ตรวจ ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด 
 9. ดา้นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ หมายถึง การสร้างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการด าเนินงานของสถาบนัให้เป็นตามนโยบาย เป้าประสงค ์
และระดับคุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถาบนัและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง                
มีการวดัผลส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกนัคุณภาพ หน่วยงาน     
ท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีนวตักรรม ท่ีเป็นแบบอยา่ง   
ท่ีดี ซ่ึงตวับ่งช้ีดงักล่าวสามารถช้ีวดัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ
หลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบคุณภาพนั้น  ๆไดท้ั้งหมด ดงันั้น ในบทท่ี 3 ของคู่มือฉบบัน้ีจึงได้
พฒันาตวับ่งช้ีท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินปัจจยัน าเขา้ 
กระบวนการและผลผลิตหรือผลลพัธ์ นอกจากน้ี ตวับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมินกระบวนการยงัไดน้ าเสนอตวัอยา่งแนวทาง
ปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไวด้ว้ยในบทท่ี 4 เพื่อประโยชน์ของสถาบนัอุดมศึกษาในการน าตวับ่งช้ี
ดงักล่าวไปใช ้
 เกณฑก์ารประเมินเป็นมาตรวดัของแต่ละตวับ่งช้ีซ่ึงพฒันาจากเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน
ซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาทิ สมศ. ทั้งน้ี เพื่อให้การ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั 
 4. กลไกการประกนัคุณภาพ 

 ในดา้นของกลไกการประกนัคุณภาพ ผูท่ี้มีความส าคญัส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ
และน าไปสู่การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองคือ คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนัท่ี
จะตอ้งให้ความส าคญัและก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีชดัเจน และเขา้ใจร่วมกนัทุกระดบั    
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน้ให้เกิด
การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของคณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ี คือ การจดัระบบ
ประกนัคุณภาพพร้อมทั้งตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ท่ีเหมาะสมส าหรับสถาบนั ระบบประกัน
คุณภาพท่ีใช้ตอ้งสามารถเช่ือมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบติังาน ตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบัภาควิชาหรือ
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สาขาวิชา ระดบัคณะวิชาไปจนถึงระดบัสถาบนั โดยอาจจ าเป็นตอ้งจดัท าคู่มือคุณภาพ ในแต่ละระดบัเพื่อก ากบั
การด าเนินงาน แต่ท่ีส าคญัคณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ีตอ้งประสานงานและผลกัดนัให้เกิดระบบฐานขอ้มูล
และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชง้านร่วมกนัไดใ้นทุกระดบั 
 

 5. การเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 ตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานตน้สังกัดและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้ง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง” ในขณะท่ีมาตรา 49 ของพระราชบญัญติัฉบบัเดียวกนัระบุถึงการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไวว้า่ “ให้มีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์ารมหาชน
ท าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อให้มี    
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ        
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงคุณภาพอย่าง
สม ่าเสมอ ดว้ยเหตุน้ีระบบประกนัคุณภาพภายในจึงตอ้งดูแลทั้งปัจจยัน าเขา้ (input) กระบวนการ (process) 
และผลผลิตหรือผลลพัธ์ (output/outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมินผล     
การจดัการศึกษา ดงันั้น ความเช่ือมโยงระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก         
จึงเป็นส่ิงจ าเป็น 

 เม่ือสถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในแลว้ จ าเป็นตอ้งจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงเป็นผลจากการประกนัคุณภาพภายในหรือเรียกวา่ รายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อน าเสนอสภาสถาบนั หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดงักล่าวจะเป็นเอกสารเช่ือมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถาบนั การติดตามตรวจสอบของตน้สังกดัและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุ่มลึกสะท้อนภาพท่ีแท้จริงของสถาบันในทุก
องคป์ระกอบคุณภาพ 
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 สรุปไดว้า่ การประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานัน่เอง หรือโดย หน่วยงาน
ตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 

 
3. ข้อมูลเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 3.1 ความเป็นมาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 เพื่อให้ทราบถึงประวติัความเป็นมาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพื่อเป็นขอ้มูล
พื้นฐานต่อการท าความเขา้ใจถึงสภาพปัจจุบนัเพื่อพิจารณาถึงแนวโนม้ในอนาคต ผูว้ิจยัขอน าเสนอความ
เป็นมาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัเป็น ดงัน้ี (มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, 2554) 

 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พุทธศกัราช 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวิทยาลยัข้ึนในบริเวณ วดับวรนิเวศ
วิหาร พระราชทานนามวา่ “มหามกุฏราชวิทยาลยั” โดยมีพระราชประสงคเ์พื่อเป็นท่ีศึกษาเล่าเรียนของ
พระภิกษุสามเณร ทรงอุทิศพระราชทรัพยบ์  ารุงประจ าปีและก่อสร้างสถานศึกษาวิทยาลยัแห่งน้ีข้ึน คร้ัน
เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม พุทธศกัราช 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สด็จมาเปิดมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั พระองคท์รงรับมหามกุฏราชวิทยาลยัอยู่ในพระบรมราชูปถมัภ์และพระราชทานพระราช
ทรัพยส่์วนพระองคบ์  ารุงประจ าปี อาศยัพระราชประสงคด์งักล่าว สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยา  
วชิรญาณวโรรส จึงทรงตั้งวตัถุประสงค ์เพื่อด าเนินกิจการของ มหามกุฏราชวทิยาลยัข้ึน 3 ประการ คือ  

 1) เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร  
 2) เพื่อเป็นสถาน ศึกษาวทิยาการอนัเป็นของชาติภูมิและของต่างประเทศ  
 3) เพื่อเป็นสถานท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 เม่ือกิจการของมหามกุฏราชวิทยาลยัได้เปิดด าเนินการแล้ว ปรากฏว่าพระวตัถุประสงค์

เหล่านั้นได ้รับผลเป็นท่ีน่าพอใจตลอดมา เพื่อจะให้พระวตัถุประสงค์เหล่านั้นไดผ้ลดียิ่งข้ึน ดงันั้น         
ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์ในฐานะท่ีทรงเป็นนายก
กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลยัพร้อมดว้ยพระเถระนุเถระ จึงไดท้รงประกาศตั้งสถาบนัการศึกษาชั้นสูง
ในรูปมหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาข้ึนโดยอาศยันามวา่ “สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลยั” โดยมี
จุดมุ่งหมายดงัน้ี  

 1) เพื่อใหเ้ป็นสถานศึกษาพระปริยติัธรรม  
 2) เพื่อใหเ้ป็นสถานศึกษาวทิยาการอนัเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ  
 3) เพื่อใหเ้ป็นสถานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศ  
 4) เพื่อใหภิ้กษุสามเณรมีความรู้และความสามารถในการบ าเพญ็ประโยชน์แก่ประชาชน  
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 5) เพื่อให้ภิกษุสามเณรมีความรู้ และความสามารถในการคน้ควา้ โตต้อบ หรืออภิปรายธรรม
ไดอ้ยา่งกวา้งขวางแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

 6) เพื่อใหภิ้กษุสามเณรไดเ้ป็นก าลงัส าคญัในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นศาสน
ทายาทท่ีเหมาะแก่กาลสมยั  

 7) เพื่อความเจริญ กา้วหนา้ และคงอยูต่ลอดกาลนานของพระพุทธศาสนา ทั้งน้ี ภายใตก้าร
บริหารของคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา่ กรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลยั สถาบนัการศึกษา
แห่งน้ี ไดเ้ร่ิมเปิดใหก้ารอบรมศึกษาแก่ภิกษุสามเณร ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2489 ในปีพุทธศกัราช 2489 
สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงประกาศใช้ระเบียบและหลกัสูตรปริญญาศาสตร
บณัฑิตไว ้4 ปี และไดเ้ปิดเรียนระดบั อุดมศึกษาเป็นรุ่นแรกตั้งแต่นั้นมา สภาการศึกษาก็ไดผ้ลิตบณัฑิต
จนถึงปัจจุบนั สถานภาพของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลยัยงัคงผลิตบณัฑิตท่ีไม่มีการรับรอง    
วิทยฐานะ จนกระทัง่ ปีพุทธศกัราช 2527 สภานิติบญัญติัแห่งชาติจึงไดต้ราพระราชบญัญติัก าหนด       
วิทยฐานะผูส้ าเร็จการศึกษาเป็น “ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต” วนัท่ี 1 ตุลาคม 2540 จึงได้มี
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกา เล่มท่ี 114 
ตอนท่ี 51 ก โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัความวา่ “เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์ ซ่ึงไดรั้บการ สถาปนาข้ึนเป็นสถาบนัการศึกษา วิชาการ
พระพุทธศาสนาส าหรับพระภิกษุสามเณร มีขอบเขตในการให้การศึกษาอยา่งจ ากดั และยงัไม่มีระเบียบ
การบริหารงานท่ีชดัเจนและเหมาะสม ท าให้ไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันา และส่งเสริมการศึกษาและผลิต
บุคลากร ทางศาสนาของประเทศ สมควรขยายขอบเขตการให้การศึกษาของสถาบนัการศึกษาดงักล่าวให้
กวา้งขวางยิ่งข้ึน และจดัการบริหารงานให้ชดัเจนและเหมาะสม โดยจดัตั้งสถาบนัการศึกษาดงักล่าวข้ึน
เป็นมหาวิทยาลยั” การด าเนินการ เพื่อตราพระราชบญัญติัเพื่อรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลของ
มหามกุฏราชวิทยาลยันั้น ไดริ้เร่ิมด าเนินการตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2500 ในสมยัรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูล
สงคราม โดยรัฐบาลไดร่้างพระราชบญัญติัข้ึนเพื่อเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร แต่เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองเสียก่อน 
   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัไดบ้ริหารจดัการศึกษามาโดยล าดบั ซ่ึงมหาวิทยาลยัฯมี
ภารกิจท่ีส าคญั คือผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ดี มีความประพฤติดี ด ารงชีพในสังคมดว้ยพรหมวิหารธรรม 
เป็นแหล่งความรู้และผูเ้ช่ียวชาญวชิาการทางพระพุทธศาสนา ท่ีสามารถช้ีน าสังคมและยุติขอ้ขดัแยง้ทาง
พุทธศาสนาได ้เป็นสถาบนัท่ีมีระบบบริหารและจดัการศึกษาท่ีไดม้าตรฐานสากล มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย นับตั้ งแต่เปิดหลักสูตรปริญญาตรี จนกระทั่งขณะน้ีมีผูส้ าเร็จการศึกษาจ านวนมาก              
ทั้ งนักศึกษาท่ีเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์  มีจ  านวนไม่น้อยท่ี เป็นนักวิชาการผู ้เช่ียวชาญทาง
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พระพุทธศาสนา หรือเป็นก าลงัส าคญัในการเผยแผห่ลกัธรรมค าสอน และไดใ้ชห้ลกัค าสอนท่ีเรียนมาไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั ถือไดว้า่เป็นก าลงัส าคญัของพระพุทธศาสนาในประเทศชาติต่อไป  

  คติพจน์ประจ าตัวนักศึกษา ระเบียบ สามคัคี บ าเพญ็ประโยชน์  
 สีประจ ามหาวทิยาลยั สีส้ม หมายถึง สีประจ าพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
 ต้นไม้ประจ ามหาวทิยาลยั ตน้โพธ์ิ ตน้ไมเ้ป็นท่ีตรัสรู้ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
 ปรัชญามหาวทิยาลยั (Philosophy)  

 “ความเป็นเลิศทางวชิาการตามแนวพระพุทธศาสนา” (Academic Excellence based on Buddhism) 
 ปณธิาน (Aspiration)  

 มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนว
พระพุทธศาสนา พฒันากระบวนการด ารงชีวิตในสังคมดว้ยศีลธรรม ช้ีน าและแกปั้ญหาสังคมดว้ยหลกั
พุทธธรรมทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

 วสัิยทศัน์ (Vision Statements)  
 1)  เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางวชิาการตามแนวพระพุทธศาสนาในระดบันานาชาติ 
 2) เป็นสถาบนัการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมวลชนท่ีผลิตบณัฑิตตามแนวพระพุทธศาสนาและ

บุคลากรดา้นต่างๆ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมในการด ารงชีวติแบบพุทธ 
 3) เป็นศูนยก์ลางแห่งภูมิปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาของโลกท่ีสามารถช้ีน าและยุติความ

ขดัแยง้ในสังคมโดยใชห้ลกัพุทธธรรม 
 4) เป็นสถาบนัท่ีเน้นท าวิจยัพฒันาตามกรอบแห่งศีลธรรม ส่งเสริมงานวิจยัเชิงลึกด้าน

พระพุทธศาสนาและน าผลการวจิยัไปพฒันาสังคมและคณะสงฆ ์ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 พนัธกจิ (Mission Statements) 
 1) ผลิตบณัฑิตทางดา้นพระพุทธศาสนา ให้มีคุณสมบติัตามปรัชญาของมหาวิทยาลยัและ

กระจายโอกาสใหพ้ระภิกษุสามเณร คฤหสัถ ์และผูส้นใจมีโอกาสศึกษามากข้ึน   
 2) ใหบ้ริการวชิาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะวชิาการ

ทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแกปั้ญหาสังคม การน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัให้เกิดสันติสุข การช้ีน าสังคมในทางสร้างสรรค ์ และการยุติขอ้ขดัแยง้ดว้ยหลกัวิชาการ
พระพุทธศาสนา  

 3) จยัและพฒันางานวชิาการเชิงลึกดา้นพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองคค์วามรู้ทางดา้นวิชาการ
พระพุทธศาสนาใหม่ ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเผยแผอ่งคค์วามรู้ใน
ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั 
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 4) รวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรมเพื่อให้มหาวิทยาลยัเป็นแหล่ง
คน้ควา้ ท านุบ ารุงรักษาภูมิปัญญาไทยและทอ้งถ่ิน รวมทั้งสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็งเพื่อให้มีภูมิคุม้กนั
วฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสม 

 วตัถุประสงค์หลกั (Objectives) 
 1) ผลิตบณัฑิตพระภิกษุ สามเณร ใหมี้ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อ

จรรโลงพระพุทธศาสนาในระดบัชาติและนานาชาติ 
 2) ผลิตบัณฑิตคฤหัสถ์ทุกคน ให้ เป็นคนดี คือ คิดดี  พูดดี  และท าดี  ตามแนวทางแห่ง

พระพุทธศาสนา 
 3) บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นประจกัษช์ดัเจน   

ต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
 4) ผลิตบณัฑิตเป็นผูน้ า เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความเขม้แข็งทางสังคมศาสตร์ และมีคุณภาพ

ทั้งดา้นความรู้และความประพฤติ 
 5) ผลิตบณัฑิตเป็นผูน้ า เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้ และเป็น

ศูนยก์ลางทางวชิาการพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 6) ผลิตบณัฑิตเป็นผูน้ าเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งสมานฉนัท ์ความเอ้ืออาทรต่อ

กนัและความสามคัคี โดยใชห้ลกัสาราณียธรรมและพรหมวหิารธรรม 
 7) สร้างระบบการบริหารองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารท่ีมีลกัษณะของความเป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะ

ทางพระพุทธศาสนาและมีมาตรฐานระดบัสากล 
 นโยบาย (Policies) 
 1) ผลิตบณัฑิตทางดา้นวชิาการพระพุทธศาสนา ท่ีมีคุณภาพและมี มาตรฐาน ทั้งดา้นความรู้ 

ความประพฤติมีสาราณียธรรมและพรหมวหิารธรรม     
 2) บริการวชิาการพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนอยา่งกวา้งขวาง และเป็นศูนยก์ลางแห่งการ
แสวงหาความรู้วชิาการพระพทุธศาสนา      
 3) แสวงหาองคค์วามรู้ใหม ่  ๆดา้นวชิาการพระพุทธศาสนา สังคม และดา้นศิลปวฒันธรรม  
 4) ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ สร้างภูมิคุม้กนัวฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสม ด ารงความเป็น
ชาติไทยตามวถีิประเพณี และวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา    
 5) บริหารจดัการมหาวทิยาลยั ใหท้นัสมยั มีความโปร่งใส เนน้ ประสิทธิผล มีระบบ
สวสัดิการท่ีดี สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ตามอธัยาศยั และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives / Targets) 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ (quantity) 

 1) นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ10 เป็นร้อยละ 15 / ปี  
 2) นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10/ปี 

3) สัดส่วนจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อระดบับณัฑิตศึกษา เท่ากับ 90 ต่อ 10               
4) สัดส่วนจ านวนอาจารยต่์อนกัศึกษาเฉล่ียเท่ากบั 1 ต่อ 25  

 5) ผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีรับเขา้ศึกษาในแต่ละรุ่นไม่ต ่ากวา่ 2.00 ส าหรับระดบัปริญญาตรี 
ไม่ ต ่ากวา่ 3.00 ส าหรับระดบัปริญญาโท และไม่ต ่ากวา่ 3.25 ส าหรับระดบัปริญญาเอก 
 6) บณัฑิตไดง้านท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลงัจากจบการศึกษาร้อยละ 80 
 7) นายจา้ง / ผูป้ระกอบการ / ผูใ้ชบ้ณัฑิต มีความพึงพอใจในระดบัมาก – มากท่ีสุดร้อยละ 80-100 
 8) จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและโทท่ีตีพิมพ์ ในวารสารท่ีมีผูป้ระเมิน 
อิสระต่อ จ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและโท ร้อยละ 10-20 ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และ            
โททั้งหมด / ปี  
 9) อตัราส่วนจ านวนกิจกรรม / โครงการของงานกิจกรรมนกัศึกษาทั้งหมด เท่ากบั 1: 60-50  
 10) จ  านวนอาจารยป์ระจ าทุกระดบัท่ีมีวฒิุปริญญาเอกร้อยละ 15 – 30     
 11) สัดส่วนอาจารยป์ระจ าทุกระดบัท่ีมีวุฒิปริญญาเอกต่อปริญญาโทเท่ากบั 30 – 70 ส าหรับ
การสอนระดบัปริญญาตรี และ 50 – 50 ส าหรับบณัฑิตศึกษา 
 12) สัดส่วนต าแหน่งทางวชิาการ (ศ + รศ. + ผศ.) : อาจารย ์เท่ากบั 30 ต่อ 70 ส าหรับการสอน
ระดบัปริญญาตรี และ 50 ต่อ 50 ส าหรับระดบับณัฑิตศึกษา 
 13) อตัราส่วนจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนต่อจ านวนนกัศึกษา เท่ากบั 1: 20 – 10
 14) จ  านวนโครงการวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ 2 –5 โครงการ / ปี   
 15) สัดส่วนจ านวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่หรืองานสร้างสรรค์ประเภทต ารา หนงัสือ 
หรือ เอกสารทางวชิาการต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าทุกระดบัเท่ากบั 1 เร่ือง : 10 รูป/คน 
 16) สัดส่วนจ านวนงานวิจยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ต่อจ านวนอาจารย ์ประจ าทุกระดบัเท่ากบั 1 
เร่ือง ต่อ 20 รูป/คน     
 17) จ านวนเงินงบประมาณท่ีจดัสรรเพื่อการวจิยัในแต่ละปี ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการทั้งหมด 
 18) จ านวนกิจกรรม / โครงการท่ีใหบ้ริการแก่สังคมหรือชุมชน 5 -10 กิจกรรม/โครงการต่อปี 
 19) จ านวนการไดรั้บนิมนต/์รับเชิญใหไ้ปเผยแผธ่รรมะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแสดงธรรม  
การแสดงปาฐกถา การบรรยาย การสอน ฯลฯ ภายนอกมหาวิทยาลยัต่ออาจารย ์ประจ าทุกระดบั เท่ากบั 1 
คร้ัง ต่อ 20 รูป/คน ในแต่ละปีการศึกษา 
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 20) จ านวนกิจกรรมท่ีจดัร่วมกบัชุมชนในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5-7 กิจกรรม/ปี 
 21) จ านวนการจดักิจกรรม/โครงการประกนัคุณภาพภายในเก่ียวกบัระบบและกลไก 2 - 5 คร้ัง/ปี 
 22) จ านวนหน่วยงานยอ่ยท่ีร่วมด าเนินงานประกนัคุณภาพ ผา่นเกณฑ์ประเมินภายในร้อยละ 70 – 80
    
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ (quality)       
 1) มีการพฒันาการเรียนการสอน โดยใช้ระบบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั เป็นเคร่ืองมือ 
เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นปรัชญา    
 2) มีการจดัหลกัสูตรท่ีเนน้ทางดา้นพระพุทธศาสนาเถรวาท และเนน้ภาษาบาลีเชิงลึกเพื่อ 
การศึกษาวจิยัทางดา้นพระพุทธศาสนา 

 3) มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง 
 4) มีการเนน้พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ทางดา้นการใชภ้าษาองักฤษและส่ือเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและศิลปวฒันธรรมของชาติ  
 5) การเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงรูปแบบปกติ      
(ระบบเขา้หอ้งเรียน) การศึกษาทางไกลและรูปแบบอ่ืนท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่มวลชน ให้สามารถ
เขา้ถึงได ้(Accessibility) 
 6) เป็นการให้บริการแก่มวลชน รวมตลอดถึงผูด้้อยโอกาสทางการศึกษาและสามารถ 
ตอบสนองความตอ้งการของสังคม (ไม่เพียงแต่ตลาดแรงงาน) 

 7) การมีความเป็นเลิศทางวชิาการพระพุทธศาสนาเถรวาทในระดบัชาติและนานาชาติ 
 8) สภามหาวทิยาลยั สภาวชิาการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ การเงินและ
ทรัพยสิ์น คณะกรรมการวทิยาเขต ฯลฯ จะตอ้งให้ทั้งบุคคลภายนอกท่ี เก่ียวขอ้ง (Stakeholders) และส่วน
ต่าง ๆ ของประชาคมมหาวทิยาลยัมี ส่วนร่วมตดัสินใจอนาคตของมหาวทิยาลยั 

 9) การบริหารจดัการเป็นแบบเครือข่าย (Networking) ร่วมมือประสานกบัมหาวิทยาลยัและ
สถาบนัต่าง ๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ ขณะเดียวกนัมุ่งสร้างพนัธมิตร และระดมทรัพยากรจากภายนอก 
(Outsourcing) 

 10) ค านึงถึงความคุม้ค่า ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลในการบริหารจดัการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ผลผลิตและผลลพัธ์ 
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 ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategies) 
 1. ด้านการผลติบัณฑิต 
  1) ปรับกระบวนการผลิตบณัฑิตโดยใชร้ะบบและกลไกประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั

เป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก รวมทั้งการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
  2) ทบทวนการจดัการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน บรรณสาร เทคโนโลยีการศึกษา

อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก รวมทั้งการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
  3) จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีตอ้งการ

ให้เกิดการปฏิรูป กล่าวคือ กระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรและค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะ
บุคคลโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เช่น การจดัให้มีจ  านวนหน่วยกิต/ชั่วโมงเรียนหรือรายวิชาใน
ภาคปฏิบติั การจดัให้มีจานวนหน่วยกิต/ชั่วโมงเรียนหรือรายวิชาในภาคสนาม การเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของเน้ือหาหรือรายวิชาท่ีเปิดสอน การเปิด
โอกาสใหน้กัศึกษาใชห้อ้งคอมพิวเตอร์/หอ้งสมุดต่อวนั ฯลฯ 

  4) จดัการเรียนการสอน โดยใหค้วามส าคญักบัภาษาบาลีในฐานะภาษาท่ีใชจ้ารึกพระพุทธ-
วจนะเพิ่มมากข้ึน เพิ่มจ านวนหน่วยกิต เพิ่มชัว่โมงเรียน 

  5) เร่งขยายหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาในระดบัสูง คือระดบั
มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต เพื่อการวิจยัพระพุทธศาสนาในเชิงลึก ซ่ึงจะท าให้มหาวิทยาลยัมีโอกาส
พฒันาไปสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการพระพุทธศาสนาตามปรัชญาของมหาวทิยาลยัได ้

  6) เร่งพฒันาระบบฐานขอ้มูลและการให้บริการดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นงานทะเบียน งานวดั
ประเมินผล การสืบคน้ขอ้มูลวิจยั เป็นตน้ โดยเพิ่มศกัยภาพซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ให้ใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เป็นระบบเครือข่ายขอ้มูลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถ
สืบคน้และเช่ือมโยงกนัได ้

  7) เร่งพฒันาบุคลากรดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย ให้สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยี
เพื่อพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือผสม ส่ือการสอน
ทางไกล ฯลฯตลอดจนการใชบุ้คลากรจากภายนอกท่ีมีคุณภาพ (Outsourcing) 

  8) เร่งพฒันาอาจารยใ์หมี้คุณวฒิุและต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มข้ึน 
 2. ด้านการบริการวชิาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม 
  1)  เร่งขยายการบริการวชิาการพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน และทอ้งถ่ินแบบเชิงรุกใหก้วา้งขวาง 
  2) ให้การสนบัสนุน หรือร่วมมือกบัคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร              

/ ชุมชน และครอบครัว ในดา้นวิทยากร และวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อแกแ้ละป้องกนัปัญหาทาง
สังคม เช่น โรคติดต่อร้ายแรง และสารเสพติดใหโ้ทษ เป็นตน้ 
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  3) จดัโครงการประชุม / อบรม / สัมมนา ร่วมกบัคณะสงฆ ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจในการ
พฒันาสังคมร่วมกนั 

  4) เนน้บทบาทในการแกปั้ญหาดา้นจิตใจแก่สังคม เช่น การให้ค  าเตือน แนวคิด และ
ขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ เพื่อลดปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ีจะตามมา 

  5) จดัประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไปเร่งรัดการใช ้ ICT เพื่อช่วยเสริมสร้าง
สังคมฐานความรู้ใหห้ลากหลาย 

  6) ใช ้ICT เพื่อขยายฐานความรู้ดา้นพระพุทธศาสนาเถรวาทสู่สังคมนานาชาติ 
 
 3) ด้านการวจัิย 
  1) จดัระบบวิจยัท่ีเน้นการวิจยัทางดา้นพระพุทธศาสนาในลกัษณะโครงการร่วมระหว่าง

หน่วยงานมหาวทิยาลยั รวมทั้งองคก์รต่าง ๆ ภายนอกมหาวทิยาลยั 
  2) พิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัในวงกวา้ง โดยเฉพาะในวารสารระดบัชาติ

หรือนานาชาติ 
  3) ส่งเสริมใหมี้การน าผลงานวจิยัไปใชเ้พื่อช่วยพฒันาสถาบนัสังคม และประเทศชาติ 
  4) สนบัสนุนใหว้ทิยาเขตต่าง ๆ และศูนยก์ารศึกษาของมหาวทิยาลยัประสานงานกบั 

สถาบนัการศึกษา และผูท้รงคุณวฒิุดา้นภาษาและพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาวจิยัคมัภีร์ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
  5) ใหว้ทิยาเขตและศูนยก์ารศึกษาต่าง ๆ เนน้เสนอโครงการวจิยัท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา

ดา้นวตัถุโบราณในทอ้งถ่ิน ประเภทศิลาจารึก คมัภีร์ใบลาน สมุดไทย เป็นตน้ 
 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  1) รณรงค์ให้ผู ้น าชุมชน ผู ้น าท้องถ่ิน และพระสังฆาธิการมีความรู้ความเข้าใจใน

ศิลปวฒันธรรมของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
  2) ประสานความร่วมมือกบัคณะสงฆ์หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านศิลปวฒันธรรม    

โดยจดัหลกัสูตรระยะสั้น และพฒันาระบบการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม และการ
อนุรักษฟ้ื์นฟูแก่ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทอ้งถ่ินและพระสังฆาธิการ 

  3) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน              
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  4) แนะน าให้ความรู้แก่ชุมชนเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสม การคดัสรร และการ
ประยกุตว์ฒันธรรมจากภายนอกท่ีจ าเป็นตอ้งยอมรับ 
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 5. ด้านการบริหารจัดการ 
  1) ปรับโครงสร้าง ปรับร้ือระบบและกลไกการบริหารงาน และปรับกระบวนการบริหาร

จดัการใหมี้ความสะดวก มีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็ว 
  2) ปรับปรุงระเบียบและขอ้บงัคบั การบริหารงานท่ีเหมาะสม เช่น การบริหารงบประมาณ 

การบริหารบุคลากร การบริหารวิชาการ ระบบตรวจสอบภายในและอาคารสถานท่ีท่ียงัไม่เอ้ืออ านวย      
ต่อการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

  3) เร่งพฒันาดา้นการบริหารจดัการโดยเฉพาะการบริหารการเงิน ท่ีเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นวา่
มหาวิทยาลยัมีความจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาทบทวนโดยเทียบเคียงกบัสถาบนัอุดมศึกษาของคฤหัสถ ์        
ท่ีบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ และควรตอ้งมี “มืออาชีพ” 

  4) เร่งพฒันาวิธีประกนัมาตรฐานการศึกษาระหว่างส่วนกลางกบัวิทยาเขตและระหว่าง
วทิยาเขตกบัศูนยก์ารศึกษา 

  5) ใหผู้แ้ทนจากวทิยาเขตเป็นกรรมการหรือมีส่วนร่วมในการจดัสรรงบประมาณประจ าปี 
  6) บริหารจดัการโดยยึดแผนยุทธศาสตร์ / แผนบริหารจดัการระยะกลางของสถาบนั       

เพื่อควบคุมการบริหารจดัการใหคุ้ม้ทุนและมีประสิทธิภาพ 
  7) หามาตรการลดปัญหาเร่ืองการประสานงานหรือการส่ือสารระหวา่งส่วนกลางกบัวิทยา

เขตและระหวา่งวทิยาเขตดว้ยกนั 
  8) พัฒนาและควบคุมสัดส่วนอาจารย์ประจ า (รวมอาจารย์พิเศษและพิเศษประจ า)              

ต่อนกัศึกษาใหไ้ดเ้ท่ากบั 1 ต่อ 25 (ปัจจุบนัประมาณ 1 : 10 ) ภายในปี 2553 
  9) จดัล าดบัความส าคญัของพนัธกิจของมหาวิทยาลยั คือ 1. การผลิตบณัฑิต 2. การบริการ

วชิาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม 3. การวจิยั 4. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และจดัสรรงบประมาณ
ตามล าดบัความส าคญัของพนัธกิจดงักล่าว 

  10) เร่งน าผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกมาใชใ้นการบริหารจดัการ และการ
จดัสรรงบประมาณ เพื่อสร้างกระบวนการพฒันาท่ีเป็นธรรมและยกระดบัคุณภาพของมหาวิทยาลยัสู่
ระดบัมาตรฐานสากล 
 ระเบียบมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 
   โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั        
วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี เพื่อใหเ้หมาะสมกบัมาตรฐานทางวชิาการ และการบริหารงานการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรีอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19 (2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั พ.ศ. 2540 สภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 3 / 2543 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ.2543 จึงได้
ออกระเบียบไว ้ดงัน้ี ระเบียบน้ีเรียกวา่ ระเบียบมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
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ปริญญาตรี พ.ศ 2543 ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นตน้ไป บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ค าสั่งหรือ ประกาศอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทนในระเบียบน้ี 
 มหาวทิยาลยั   หมายถึง  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
   อธิการบดี   หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
   สภาวชิาการ    หมายถึง  สภาวชิาการมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
   วทิยาเขต    หมายถึง  เขตการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
   คณะ      หมายถึง  คณะท่ีนกัศึกษาสังกดั ในกรณีท่ีนกัศึกษายงัไม่เขา้สังกดั 
        คณะใหผู้อ้  านวยการศูนยบ์ริการวชิาการท าหนา้ท่ีคณบดี    
   คณบดี     หมายถึง  คณบดีคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั 
   หวัหนา้ภาควชิา  หมายถึง  หวัหนา้ภาควชิาท่ีนกัศึกษาสังกดั 
   นกัศึกษา     หมายถึง  ผูเ้ขา้รับการศึกษาในมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการใด ๆ ท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งผอ่นผนัขอ้ก าหนดตามระเบียบน้ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉยัสั่งการและปฏิบติัตามท่ีเห็นสมควรและให้ถือเป็น
ท่ีสุด แลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 
 

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.4.1 งานวจัิยภายในประเทศ 
 พิกุล ยอดสวัสดิ์ (2548 , หนา้ 155) ไดศึ้กษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งหมดมีการ
ปฏิบติังานวชิาการครบทั้ง 7 ดา้น ดงัน้ี มีการปฏิบติังานวชิาการระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการ
สอนและดา้นการวดัผลและประเมินผล ส่วนอีก 5 ดา้น มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ดา้นหลกัสูตร
และการน าหลกัสูตรไปใช ้ดา้นการนิเทศภายใน ดา้นหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอนดา้นการประชุม
อบรมหรือสัมมนาทางวิชาการและดา้น ห้องสมุด ส่วนปัญหาในการปฏิบติังานวิชาการจากสาเหตุ      
ส าคญั ๆ ดงัน้ีครูผูส้อนไม่เขา้ใจหลกัสูตร ท่ีเปล่ียนแปลง ครูส่วนใหญ่ยงัไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
สอนใหท้นัสมยั ขาดแคลนครูท่ีมีทกัษะเฉพาะทาง งบประมาณ  ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนมีจ ากดั 
ครูผูส้อนยงัไม่เขา้ใจวธีิการวดัผลและประเมินผลดีพอ ครูไม่ยอมรับผูนิ้เทศในหน่วยงานเดียวกนั และครู
ไดรั้บการจดัประชุม อบรม สัมมนาทางวชิาการนอ้ยและไม่ทัว่ถึง 
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 ประยูร เจริญวรรณ (2554 , หน้า 118) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีพยากรณ์         
การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอลานสกา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอลานสกา 
สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นทุกดา้น 
คืองานด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ งานด้านการเรียนการสอน งานด้านวสัดุประกอบ
หลกัสูตรและส่ือการสอน งานวดัผลและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศภายใน และงานอบรมทาง
วชิาการ      อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

 อภิญญา วงศ์สุวรรณ (2552 , หน้า 97) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอท่าบ่อ สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ภาพรวมและราย
ดา้น พบวา่สภาพการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมและรายดา้น โดยดา้นท่ี
มีการปฏิบติัสูงสุด คือ ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ ดา้นการพฒันา
ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่วนดา้นท่ีเห็นว่ามีการปฏิบติัต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการวิจยั            
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ปัญหาการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบันอ้ย โดยดา้นท่ีมีปัญหาสูงสุดคือ ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ดา้นการ
ส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา      
การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และครูสังกดัโรงเรียนต่างขนาดกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้ง ในภาพรวมและ
รายดา้น การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูสังกดัโรงเรียนต่างขนาดกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

 จารุทัศน์ ไหลอุดี (2554, หนา้ 144). ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า                           
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีมีการปฏิบติั
สูงสุด คือ     ดา้นการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รองลงมาคือดา้นการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือดา้นการพฒันาและส่งเสริมการ
เรียนรู้  2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบันอ้ยเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่ามีปัญหาอยู่
ในระดบันอ้ยทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีปัญหาสูงสุด คือ ดา้นการพฒันาและใชส่ื้อ 
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 กุลฑรี พิกุลแกม (2551 , หน้า 129) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า        
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม   
อยูใ่นระดบัมาก คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและการนิเทศการศึกษาส่งผลต่อ
คุณภาพผูเ้รียนโดยภาพรวม ในสถานศึกษาขนัพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553 , บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา การบริหารงานวิชาการกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา่การบริหารงานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรและ
สถานศึกษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การวดัผลประเมินผลและการเทียบ
โอนผลการเรียน การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
แก่ชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนั     
อ่ืน ๆ ท่ีจดัการศึกษาและประสานความร่วมมือ ในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ 
ตามล าดบั ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมาก ไปหาน้อย ดงัน้ี อตัราการลาออกของนกัเรียน 
คุณภาพโดยทัว่ไป การขาดงาน ความพึงพอใจ ในการท างานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามล าดับ     
ส่วนการบริหารงานวิชาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาเฉพาะส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพนัธ์โดยรวมใน
ระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 

 บังอร สาศลาไคล ( 2550, หนา้ 131) ท าการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม 
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารด้านผูส่ื้อสารและผูก้ระตุ้นส่งผลต่อการบริหาร งาน
วชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวม 

 สุทธิพร วรรณสิทธ์ิ (2551, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการสนับสนุนงานวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาล าพูนเขต 2 พบว่า ในดา้นหลกัสูตรมีการก าหนดโครงสร้าง
เน้ือหาของแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรสถานศึกษา รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคลากรในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา ปัญหาท่ีพบมีเพียงส่วนเล็กน้อยคือ ไม่มีการประเมินผลในการใช้หลกัสูตรเพื่อปรับปรุง      
และพฒันาและไม่มีการวิเคราะห์หลกัสูตรก่อนน าไปใช้ ด้านการจดัการเรียนการสอน พบว่า มีการ
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สนบัสนุนครูผูส้อนในการจดัท าแผนการสอน ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั ส่งเสริมใหค้รูปฏิบติัการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ีปัญหาท่ีพบเล็กนอ้ย คือ ครูมีภาระงานอ่ืน
มากเกินไปท าใหค้รูจดัการเรียนการสอนดอ้ยประสิทธิภาพและโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมมากเกินไป ส่งผล
ใหเ้วลาในการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ส่วนปัญหาท่ีพบเพียงเล็กนอ้ยคือ ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ มีไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 

 บุญช่วย อุปรีท ี(2552 , หนา้ 156) ไดศึ้กษาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการด าเนินงาน
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และในทุกดา้นก็อยูใ่นระดบัมาก ปัญหาการด าเนินงาน พบวา่ ดา้นการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                      
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าเหน่งหน้าท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั และขา้ราชการครูท่ีอยู่ในสถานศึกษา            
ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
แตกต่างกนั 

 ดิเรก ศรีโยธา (2551 , หนา้ 135) ไดศึ้กษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต 2 พบว่า สภาพการด าเนินงานโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก และในทุกดา้นก็อยูใ่นระดบัมาก ปัญหาการด าเนินงาน พบวา่ ดา้นการด าเนินการ
พฒันามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือด้านการปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง            
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 

 พรพรรณ การุณ  (2548 , หนา้ 113) ไดว้จิยัเร่ือง ปัญหาการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาภาครัฐ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยศึกษา 8 ด้านคือ           
การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การพฒันามาตรฐานการศึกษา การจัดทา แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา       
การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีและการผดุงระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาพบว่าการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาภาครัฐส านักงาน       
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบปัญหา                
การด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา
ระดับประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนต้นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นถึง
มธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนัเม่ือพิจารณา รายดา้น พบวา่ ดา้นการจดัระบบบริหาร
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และสารสนเทศ ด้านการพฒันามาตรฐานการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี แตกต่างกนัอยูใ่นระดบัต ่า ส่วนดา้นอ่ืนไม่แตกต่างกนั 

 มนต์ทยา ทองพูล  (2550, หนา้ 100) ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 โดยศึกษา 8 ดา้น คือ การเตรียมการ
ก่อนด าเนินการ การพฒันามาตรฐานการศึกษา การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน    
ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา       
การรายงานคุณภาพการศึกษา และการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่ ปัญหาการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายนอกโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 8 ดา้นโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
เตรียมการก่อนด าเนินการ ดา้นการพฒันามาตรฐานการศึกษา ดา้นการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
และดา้นการผดุงระบบประกนัคุณภาพ เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายโรงเรียน
ตามสถานภาพและต าแหน่ง พบว่า ผูบ้ริหาร สถานศึกษาและครูผูส้อนมีปัญหาการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 

 อมรพรรณ ประจันตวนิชย์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานและ
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า 1) ตวัแปรสาเหตุกบัการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาพบว่า ตวัแปรแต่ละคู่มีความสัมพนัธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01             
2) โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุตามสมมุติฐานท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์และค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ของการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา              
มีค่าเท่ากบั 0.43 และ  3) อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกนั
คุณภาพการศึกษาพบวา่ ตวัแปรการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก
การติดต่อส่ือสาร การรับรู้แรงสนบัสนุนขององคก์ร และเจตคติต่อการมีส่วนร่วม มีขนาดอิทธิพบเท่ากบั 
0.31, 0.39 และ 0.22 ตามล าดบั   

 จินตนา  สระทองขาว (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง "ปัจจยัองคก์ารท่ีส่งผลต่อการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาระดบัคณะวิชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน" ผลการวิจยัพบว่า       
1) ปัจจัยองค์การในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยภาพรวมและในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง
ตามล าดบัดงัน้ี ดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้ม ดา้นลกัษณะขององค์การ ดา้นนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบติั และดา้นลกัษณะบุคลากร 2) การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะวิชา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยภายรวมและในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง 
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ตามล าดับ ดังน้ี ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ด้านการด าเนินงานตามแผน ด้านการ
ตรวจสอบและประเมินผล และดา้นการวางแผนการปฏิบติั 3) ปัจจยัองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวก       
กบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะวิชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน โดยเรียงตามล าดบัความสัมพนัธ์จากมากไปน้อย ดงัน้ี ดา้นนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบติั ดา้นลกัษณะขององคก์าร ดา้นลกัษณะบุคลากรและดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 4) ขอ้เสนอแนะ องคก์ารควรก าหนดนโยบายเป้าหมาย แผนการด าเนินงานและ
จดัท าวงจรการประกันคุณภาพของคณะอย่างเป็นระบบและชัดเจน รวมทั้งมีการช้ีแจงนโยบายและ
เป้าหมายขององค์การให้บุคลากรได้รับทราบ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ        
เพื่อใหส้ามารถน านโยบายท่ีก าหนดไวไ้ปสู่การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร 

 ศิริพร พรมนิล (2550 , หนา้ 115) ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอ าเภอป่าต้ิว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 2 โดยภาพรวมมีการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศึกษา ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาระดบั
สถานศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ชลดิา  ยนืยาว (2546 , หนา้ 159) ไดว้ิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบการด าเนินการตามนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการด าเนินการตามนโยบายการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติ      
สิรินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบด าเนินการ
ตามนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบนั
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในภาพรวมทุกดา้นพบว่าแตกต่างกนัและคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ควรด าเนินการตามนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกนั
คุณภาพการศึกษา 9 มาตรฐานและตอ้งปรับปรุงดา้นการวิจยัและงบประมาณ สาหรับสถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ควรด าเนินการตามมาตรฐานของดชันีช้ีวดัผลการด าเนินการ 
(KeyPerformance Indicators : KPIs) และตอ้งปรับปรุงดา้นการบริหาร และการประกนัคุณภาพ 

 พชัรินทร์ โต๊ะบุรินทร์ (2548, หน้า 184) ไดว้จิยัเร่ือง ปัจจยัองคก์าร ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัองคก์ารในการด าเนินงานการ
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ประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแต่
ละดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากสามดา้นตามล าดบัดงัน้ีคือลกัษณะขององคก์าร นโยบายการบริหารและการ
ปฏิบติั และลกัษณะของสภาพแวดล้อม และอยู่ในระดบัปานกลางหน่ึงด้านคือลกัษณะของบุคลากร      
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า อยู่ในระดบัมากสองกลุ่มคือ การประเมินคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพและอยู่ในระดบัปานกลางหน่ึงกลุ่มคือ การตรวจสอบคุณภาพและปัจจยัองค์การ ดา้นลกัษณะ
สภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ ดา้นเทคโนโลยี และดา้น
ความใส่ใจผกูพนัต่อองคก์าร ส่งผลต่อ การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 นิภารัตน์ ป้อสีดา (2550) ได้ท าการวิจยัเร่ือง วฒันธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) วฒันธรรมองค์การในสถานศึกษา            
สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภายรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
ดงัน้ี ดา้นความมุ่งประสงคข์ององคก์าร ดา้นความหลากหลายของบุคลากร ดา้นการเอ้ืออาทร ดา้นความ
ไวว้างใจคุณภาพ ดา้นการบูรณาการ ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ดา้นการยอมรับและดา้น
การตดัสินใจ 2) การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ระดบัมาก 3 ด้าน คือ การพฒันามาตรฐานการศึกษา        
การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและการผดุงระบบประกนัคุณภาพ ส่วนการจดัระบบบริหาร และ
สารสนเทศการด าเนินการตามแผนพฒันา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษาและการรายงานคุณภาพการศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 3) วฒันธรรมองคก์ารมีผลต่อ
การประกนัคุณภาพภายในสถาบนั จ าแนกแต่ละดา้น ดงัน้ี วฒันธรรมองค์การดา้นการส่งมอบอ านาจ
ส่งผลต่อการประกนัคุณภาพดา้นการพฒันามาตรฐานการศึกษาและดา้นการผดุงระบบประกนัคุณภาพ 
วฒันธรรมองค์การด้านการยอมรับส่งผลต่อการประกันคุณภาพการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา วฒันธรรมองคก์ารดา้นการยอมรับส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการผดุงระบบประกนัคุณภาพ 

 ยุวดี อินทร์ไทยร์ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพระดบัอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและอาจารยส์าขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพระดบัอุดมศึกษาตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและอาจารยส์าขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 10 องคป์ระกอบกบั 67 ตวัแปร     
มีค่าเท่ากบั 0.426-0.885 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 10 องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการประกนั
คุณภาพระดบัอุดมศึกษามีค่าเท่ากบั 0.502-0.917 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง ขณะท่ีสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรภายในมีค่าเท่ากบั 0.011-0.052 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
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 สาวติรี ไชยสมบัติ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา" ผลการวจิบัพบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง             
(mean = 3.13) เม่ือพิจารณารายดา้นและจดัล าดบัตามค่าเฉล่ียพบวา่ บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา       
มีส่วนร่วมนากรประกนัคุณภาพการศึกษาสูงท่ีสุด คือ ดา้นการด าเนินงาน รองลงมา คือ ดา้นการปรับปรุง
แกไ้ข ดา้นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และท่ีมีส่วนร่วมต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการวางแผน 
 
2.4.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
 รุสโซ (Rousseau, 1970, p. 3234-A) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบั
ประสบการณ์ท่ีมีต่อความส าเร็จ ทางการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา มลรัฐโอริกอน พบว่า
ประสบการณ์ดา้นการสอนและประสบการณ์ดา้นบริหาร ไม่มีผลท าให้ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ประสบความส าเร็จในการบริหารงานวชิาการในระดบัสูงหรือต ่า 
 เดชูเทล (Desautel October, 1978, p. 4-A) ศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้บทบาทในการบริหาร งาน
วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในรัฐดาโกตาเหนือ สหรัฐอเมริกาพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียน มีความเห็นว่า
ควรใช้เวลาส่วนใหญ่ในการจดัการเรียนการสอนและยงัมีความเห็นต่อไปอีกว่าควรปฏิบติัหน้าท่ีให้
มากกวา่ท่ีปฏิบติัอยูแ่ลว้และถือเป็นบทบาทท่ีส าคญัของผูบ้ริหารโรงเรียน 
 คีใจ (Kijai, 1987, p. 329-A) ศึกษาเก่ียวกบั ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
กบัความส าเร็จของสถานศึกษา พบวา่ ความเป็นผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์
กบัความส าเร็จของสถานศึกษา 
 เพททรีเซีย (Pattricia, 1994, p. 172) ไดศึ้กษาเร่ือง Deffinning Parent Involvernent in real 
Elementary School Through the Eyes of Parents, Studens, Teachers, and Administration : A Case Stuy. 
“การประเมินการกา้วไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษา และการควบคุมการปฏิบติัในประเทศเยอรมนั 
สวีเดน ฝร่ังเศส นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย” ผลการวิจยัพบวา่ มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน     
ในระบบประกนัคุณภาพการศึกษา กลไกลทางสังคม ช่วยท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในประเทศเยอรมนั        
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากมายจากจงัหวดัหน่ึงไปอีกจงัหวดัหน่ึง การประกนัคุณภาพการศึกษา และการ
ควบคุมการประเมินถือวา่เป็นส่ิงส าคญัของครูท่ีตอ้งรับผดิชอบต่ออาชีพของตน ซ่ึงตอ้งด าเนินไปอยา่งมี
เหตุผลและกระบวนการ เกิดการพฒันาอยา่งชดัเจนในประเทศสวีเดน เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากมาย
ในการประกนัคุณภาพการศึกษาจนถึงการประเมินครูในสถานศึกษา ซ่ึงเกิดการพฒันาอย่างชัดเจน           
ในประเทศฝร่ังเศส ให้ความส าคญัและเช่ือถือกบัการใช้ขอ้สอบภายนอกโรงเรียน มีการควบคุมจาก
ส่วนกลางในประเทศ นิวซีแลนด์ ให้ความส าคญักับการประเมินจากบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกับ
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สถานศึกษา น าเอาระบบการสอบมาตรฐานกลางอา้งอิงไปสู่การยอมรับท่ีเป็นมาตรฐาน และในประเทศ
ออสเตรเลีย มีการน าเอาระบบ การประเมินผลโดยใชข้อ้สอบมาตรฐาน มีการเตรียมการอยา่งมีระบบแบบ
แผนสู่การควบคุมคุณภาพ และประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา และการศึกษาขั้นสูงต่อไป 
 Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (2003) (อา้งถึงใน จินตนา             
สระทองขาว, 2554 : หนา้ท่ี 48) ศึกษาเร่ืองความจ าเป็นของระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษา โดยศึกษา
ความจ าเป็นของระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษาของประเทศนอร์เวย ์เหตุเผลท่ีว่ามีสถาบนัทาง
การศึกษาเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั การพฒันาระดบันานานชาติ คือ การพฒันาผูเ้รียน การพฒันาวิธีการสอน
ใหม่ ๆ การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมเพื่อการศึกษา และยกระดบัผลการเรียนรู้ตามความคาดหวงั การ
ประเมิน ผลและวิธีการส ารวจดว้ยวิธีต่าง ๆ ถูกจดัข้ึนเครือข่าย โดยมีจุดหมายเพื่อพฒันาศกัยภาพการ
ท างาน การตดัสินใจ และการบริหารจดัการ ความจ าเป็นดงักล่าวอยูท่ี่คุณภาพขององคก์รและสถาบนั เพื่อ
สร้างความพึงพอใจด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา ซ่ึงมีมาตรฐานหลายอย่างข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงค์ ระบบการประเมิน การเปล่ียนแปลงคุณภาพโดยการพฒันากิจกรรททางการศึกษาและ
ส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียตอ้งการปัจจยัเก้ือหนุน  3 ประการ คือ 1) ประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนกัเรียน 2) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 3) สังคมวทิยาของโปรแกรมการศึกษา เกณฑก์ารประเมินผล
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการประกนัคุณภาพการศึกษา แต่เก่ียวขอ้งกบัระบบการปฏิบติังานของสถาบนั โดยมุ่งไป
ท่ีลกัษณะของระบบ ไม่เก่ียวกบัการออกแบบการวิจยัแต่ข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการท่ีจดัหาขอ้มูลท่ี
จ  าเป็น และเหมาะสมกบัการรับผิดชอบและการบริหารจดัการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยตรง 
เช่นเดียวกบัการบริหารจดัการดา้นอ่ืน ๆ ระบบการประกนัคุณภาพท่ีดีตอ้งมีการประเมินผลภายในระบบ
ตอ้งมีเคร่ืองมือในการบริหารจดัการระบบการเรียนรู้ตามสภาวะแวดลอ้มตลอดจนทีมงานและผูเ้รียนควร
มีระบบการตรวจสอบและควบคุมระบบท่ีเหมาะสมนั้น และสัมพนัธ์กบัขนาดของระบบ สถาบนัก าหนด
ขอ้มูล และความจ าเป็นท่ีจะระบุคุณภาพ รายงานคุณภาพและการประเมินผลรวมถึงการประเมินภายนอกดว้ย 
 จากการคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ยงัไม่มีใครท าวิจยัเร่ืองน้ีมาก่อน และ
เห็นวา่ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส่ิงส าคญัในการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และสามารถบ่งช้ีประสิทธิภาพในการท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดด้ว้ย 
ผูว้ิจ ัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการ ท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน า
ผลการวจิยัมาใชป้ระโยชน์ในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปใช้
ในการปรับปรุงพฒันา การบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาต่อไป 
 



บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา       
(Descriptive research) โดยใช้มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขตเป็นหน่วย
วิเคราะห์ โดยมีผูบ้ริหาร บุคลากรสายอาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัส่วนกลาง 
และ 7 วิทยาเขต เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเพื่อให้การด าเนินการวิจยัเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงเสนอ
สาระส าคญัของขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัและระเบียบวธีิวจิยัซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจัิย 

เพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป                  
อยา่งมีระบบและระเบียบ ผูว้จิยัจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั ขั้นตอนน้ีเป็นการจดัเตรียมโครงการเพื่อให้เกิดเป็น
กระบวนการของการด าเนินการตามโครงร่างงานวิจยั โดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา ขอ้มูลสถิติ ปัญหา 
เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ให้สมบูรณ์ น าเสนอขอความเห็นชอบ
โครงการวิจยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัจดัสร้างเคร่ืองมือตามขอบเขตของการวิจยั โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ แลว้จึงน าไปทดสอบใช้ (try out) ปรับปรุง
แกไ้ขขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือแลว้น าเคร่ืองมือท่ีสร้างไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บ
เก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล จดัท ารายงานการวจิยั 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการร่างรายงานผลการวิจัย น าเสนอ
คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามท่ี         
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพื่อขออนุมติัจบการศึกษา 
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3.2 ระเบียบกำรวจัิย 

เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่างและขนาดของ       
กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือในการวิจยั การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัและการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

แผนแบบกำรวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแบบแผนของการวิจยัในลกัษณะ

ของกลุ่มตวัอยา่งเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, nonexperimental case study) ซ่ึงเขียนเป็น
แผนผงั (diagram) ไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
R หมายถึง ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 
X หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษา 
O หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษา 
 

 ประชำกร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้บริหาร บุคลากรสายอาจารย์ และบุคลากร                   

สายสนบัสนุน ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต จ านวน 492 รูป/คน 
(ขอ้มูลจากฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั) 

กลุ่มตัวอย่ำง 
การวจิยัคร้ังน้ี ก าหนดตวัอยา่ง โดยใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi state random sampling)        
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูป ของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)                           

ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริหาร บุคลากรสายอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย                      
มหามกุฏราชวทิยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วทิยาเขต จ านวน 264 รูป/คน 

 
 

   O    
 
R   X   
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เทคนิควธีิกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 1. ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดจ านวนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิ ธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของ                   

เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัทุกวิทยาเขต ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 264 รูป/คน 

 2. จ  าแนกกลุ่มตัวอย่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยจ าแนกเป็นวิทยาเขต                 
1) วิทยาเขตอีสาน 2) วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั 3) วิทยาเขตลา้นนา 4) วิทยาเขตศรีธรรมา-  
โศกราช 5) วทิยาเขตร้อยเอด็ 6) วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง และ 7) วทิยาเขตสิรินธรราชวทิยาลยั  

 3. ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random  sampling) แลว้ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยค านวณ
เทียบบญัญติัไตรยางศ ์
  4. ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบด้วยกลุ่มตวัอย่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง 
และ 7 วิทยาเขต ดงัน้ี 1) กลุ่มผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 40 รูป/คน 2) บุคลากรสายอาจารย ์112 รูป/คน      
3) บุคลากรสายสนบัสนุน 112 รูป/คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง 
และ 7 วทิยาเขต จ านวน 264 รูป/คน ดงัตารางท่ี 2 

 ผูบ้ริหาร คือ รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการ ผูช่้วยอธิการบดี หัวหน้าภาค หัวหน้า
ส านกังาน หวัหนา้ฝ่าย 

 บุคลากรสายอาจารย์ คือ บุคลากรสายอาจารย์ ท่ีท าหน้าท่ีสอนภายในมหาวิทยาลัย       
มหามกุฏราชวทิยาลยั 

 บุคลากรสายสนับสนุน คือ เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย             
ในการบริหารงานวชิาการและการประกนัคุณภาพการศึกษาของ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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ตำรำงที่ 2 จ  านวนประชากร กลุ่มตวัอย่าง และผูใ้ห้ขอ้มูล มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยัส่วนกลาง และ 7 วทิยาเขต  

 
3.3 ตัวแปรทีศึ่กษำ 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรท่ี ศึกษา                    
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ตัวแปรพืน้ฐำน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  
  1.1 เพศ หมายถึง บรรพชิต แม่ชี ชาย หญิง 
  1.2 อายุ หมายถึง อายุตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 30 ปี, 31 – 40 ปี, 
41 – 50 ปี และ 51 ปีข้ึนไป 
  1.3 วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งออก          
เป็น 4 กลุ่ม คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี , ปริญญาตรี , ปริญญาโท และปริญญาเอก  
  1.4 ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบนั หมายถึง ต าแหน่งหน้าท่ีหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายอาจารย ์บุคลากรสายสนบัสนุน/เจา้หนา้ท่ี 

สถำนศึกษำ 
 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหำร 
บุคลำกรสำย
อำจำรย์ 
รูป/คน 

บุคลำกรสำย
สนับสนุน 
รูป/คน 

รวม 

1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง  

5 14 14 33 

2 วทิยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วทิยาลยั 

5 14 14 33 

3 วทิยาเขตสิรินธรราชวทิยาลยั 5 14 14 33 
4. วทิยาเขตอีสาน 5 14 14 33 
5. วทิยาเขตลา้นนา 5 14 14 33 
6. วทิยาเขตร้อยเอด็ 5 14 14 33 
7. วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราช 5 14 14 33 
8. วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 5 14 14 33 

รวมทั้งส้ิน 40 112 112 264 
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 1.5 ประสบการณ์การท างาน หมายถึงระยะเวลาในการท างานในต าแหน่งหน้าท่ีหลัก         
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น กลุ่ม 4 คือ 1 - 5 ปี , 6 – 10 ปี, 11 – 15 ปี, 16 ปีข้ึนไป 
  2. ตัวแปรทีศึ่กษำ ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัน้ี 
  2.1 ตัวแปรต้น คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบั การบริหารงานวิชาการ ไดน้ า มาจากพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั พ.ศ. 2540 มี 4 ดา้น ดงัน้ี  
   1) ดา้นหลกัสูตรการสอน หมายถึง แผนงานหรือโครงการท่ีจดัประสบการณ์ทั้งหมด
ให้แก่ ผูเ้รียนโดยแผนงานต่างๆ จะถูกก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีขอบเขตกวา้งขวาง หลากหลาย         
เพื่อเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีต้องการ ดังนั้ น หลักสูตรอาจเป็นหน่วย (Unit)                
เป็นรายวิชา (Course) หรือเป็นรายวิชายอ่ย (Sequence of courses) ทั้งน้ี แผนงานหรือโครงการทางการศึกษา
ดงักล่าว อาจจดัข้ึนไดท้ั้งในและนอกชั้นเรียน ภายใตก้ารบริหารและด าเนินงานของสถานศึกษา  
   2) ด้านการศึกษาวิจยั การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจดัการและการพฒันา
คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้อาจารย์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัเพื่อ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับ
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนๆ 
   3) ดา้นการจดัการศึกษาวชิาพระพุทธศาสนาในมหาวทิยาลยั หมายถึง การจดัการศึกษา 
ท่ีมีการก าหนดให้ศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเป็นวิชาพื้นฐานในทุกหลกัสูตร ควบคู่ไปกบัการพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม จดัการเรียนการสอนมุ่งพฒันานกัศึกษา
ให้เป็นผู ้มี คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้          
ทางดา้นพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดบัชาติหรือนานาชาติ  
     4) ดา้นการวดัผลและการประเมินผล หมายถึง การก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การวดัผลประเมินผลของสถานศึกษาส่งเสริมให้อาจารยจ์ดัท าแผนการวดัผล และประเมินผลแต่ละ
รายวิชา ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ส่งเสริมให้อาจารยว์ดัผลประเมินผลตาม
สภาพจริง จากกระบวนการปฏิบติัและผลงาน จดัให้มีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และผล
การเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการและอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด
พฒันาเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
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  2.2 ตัวแปรตำม คือตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ผูว้ิจยัไดน้ าองค์ประกอบ     

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 9 ดา้น ดั้งน้ี  

 1) ดา้นปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ หมายถึง กระบวนการการพฒันา

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปีให้ชดัเจน และสอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และ

จุดเนน้ของสถาบนั ท่ีสนบัสนุนภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมการณ์ศึกษา

ระยะยาว ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  

 2) ด้านการผลิตบัณฑิต หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนมีความรู้                

ในวชิาการและวชิาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรท่ีก าหนด  

 3) ดา้นกิจกรรมการพฒันานกัศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาสนบัสนุนส่งเสริม 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึน             

ตามหลกัสูตร 

 4) ดา้นงานวิจยั หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคน้หาค าตอบของปัญหา 

หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา คน้ควา้      

หรือทดลอง วเิคราะห์และตีความขอ้มูลตลอดจนสรุปผลอยา่งเป็นระบบ  

 5) ดา้นการบริการทางวิชาการทางสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม

ภายนอกสถาบนัการศึกษา หรือเป็นการใหบ้ริการท่ีจดัในสถาบนัการศึกษาโดยมีบุคลากรภายนอกเขา้มา

ใชบ้ริการ  

  6) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม หมายถึงการจดักิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ ์สืบสาน 

พฒันา เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เป็นรากฐานการพฒันา

องคค์วามรู้ท่ีดีข้ึน  

 7) ด้านการการบริหารและการจดัการ หมายถึง การท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแลการท างาน     

ของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพ สถาบนัอุดมศึกษาจะต้องบริหารจดัการด้านต่างๆให้มีคุณภาพ เช่น 

ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอ้มูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากร

ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยใหห้ลกัธรรมาภิบาล (Good Governance)  
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 8) ด้านการเงินและงบประมาณ หมายถึง มีการจดัสรรงบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกับ

แผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจและพฒันาสถาบนัและบุคลากร มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ 

และรายงานต่อสถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการ

ใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด  

  9) ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ หมายถึง การสร้างระบบและกลไกในการควบคุม 

ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการด าเนินงานของสถาบนัให้เป็นตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดบัคุณภาพ

มาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถาบนัและหน่วยงานตน้สังกดั ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการวดัผลส าเร็จของ    

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกนัคุณภาพของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีนวตักรรมท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน                               
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Chack list) เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานขอผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ี ประสบการณ์การท างาน  
 ตอนที ่2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั    
 ตอนที ่3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 ในตอนท่ี 2 , 3 ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scales) ของไลเคิร์ท 
(Likert) และไดก้ าหนดค่าคะแนนของช่วงน ้ าหนกั เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ /การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด                

มีค่าน ้าหนกั เท่ากบั 5 คะแนน 

 ระดบั 4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การประกนัคุณภาพการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าน ้ าหนกั 

เท่ากบั 4 คะแนน 

 ระดบั 3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ /การประกนัคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดบัปานกลางมีค่า

น ้าหนกั เท่ากบั 3 คะแนน 

 ระดบั 2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ /การประกนัคุณภาพการศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าน ้ าหนกั 

เท่ากบั 2 คะแนน 
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 ระดบั 1 หมายถึง การบริหารงานวชิาการ /การประกนัคุณภาพการศึกษา อยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด มีค่า

น ้าหนกั เท่ากบั 1 คะแนน 

3.5 กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น าผล
การศึกษามาสร้างเป็นเคร่ืองมือภายใตค้  าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมของเน้ือหาของแบบสอบถามแล้ว
น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) ของ
แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ข้อคว าม  ส านวนภาษา  คว าม ถูกต้อ งและความ เ ท่ี ย งตรงของ เ น้ื อหา คือใช้ วิ ธี  IOC                       
(Index of Item Objective Congruence) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง = 1 
 ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผูว้ิจยัได้
ก าหนดใหผู้ใ้หข้อ้มูลจากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ตวัอยา่งจ านวน 30 คน 
 ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามท่ีไดคื้นมาค านวณค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม     
ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) (Lee J.Cronbach, 1978, p. 161) โดยใชค้่าสัมประสิทธิแอลฟา       
(α – coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .982 

3.6 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เพื่อใหไ้ดรั้บความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดข้อ้มูลตามความจริง ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัท  าหนงัสือถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถามไปยงัมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ส่วนกลาง และ 7 วทิยาเขต เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ผูว้จิยัเดินทางไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์
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3.7 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ทั้ งหมดมาตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม      
จัดระเบียบข้อมูลลงรหัส รวมทั้ งด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลดังกล่าว                 
ไปค านวณหาค่าทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

3.8 สถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการ ท่ีส่งผลต่อการประกันคุณการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย สถิติท่ีใช้คือค่ามชัฌิมเลขคณิต (X ) และค่าส่วนความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกนัเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท ์ (Best) 
(John W. Best, 1993, p. 190) ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง การบริหารงานวชิาการ /การประกนัคุณภาพการศึกษา 
อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง การบริหารงานวชิาการ/ การประกนัคุณภาพการศึกษา  
อยูใ่นระดบั มาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง การบริหารงานวชิาการ/ การประกนัคุณภาพการศึกษา 
อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง การบริหารงานวชิาการ /การประกนัคุณภาพการศึกษา 
อยูใ่นระดบั นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง การบริหารงานวชิาการ /การประกนัคุณภาพการศึกษา  
อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด  
 3. วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช ้           

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
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 สรุปการวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการ                                    

ของมหาวิทยาลยั มหามกุฏราชวิทยาลยั 2. เพื่อศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยั  3. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ประชากร     

ท่ีใช้ในการวิจยัคือ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต กลุ่มตวัอย่างท่ีไดม้า

โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)ไดผู้บ้ริหาร บุคลากรสายอาจารย/์ผูส้อน บุคลากร

สายสนับสนุน/เจ้าหน้าท่ี ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และ 7วิทยาเขต                 

รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน 264 รูป/คน เคร่ืองมือท่ีใช้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 แบบสอบถาม

เก่ียวกบั ตวัแปรท่ีเก่ียวกับ การบริหารงานวิชาการ ได้น าทฤษฎีมาจากพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มี 4 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านหลักสูตรการสอน 2) ด้านการศึกษาวิจัย               

3) ด้านการจดัการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย 4) ด้านการวดัผลและการประเมินผล 

ประเภทท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั การประกนัคุณภาพการศึกษา ผูว้ิจยัไดน้ าเกณฑ์การประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เป็นตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 9 ด้าน ดั้ งน้ี 1)ด้านปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์        

และแผนการด าเนินงาน 2) ด้านการผลิตบณัฑิต 3) ด้านกิจกรรมพฒันานักศึกษา 4) ด้านงานวิจัย             

5) ดา้นการบริการทางวิชาการทางสังคม 6) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 7) ดา้นการบริหาร

และจดัการ 8) ด้านการเงินและงบประมาณ 9) ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ค่ามชัฌิม        

เลขคณิต(X ) และค่าส่วนความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 



 
 

 

บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล      
ในการวิจยัเร่ือง “การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั” ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 264 รูป/ คน ไดรั้บการตอบ
กลบัคืนทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ และเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล จ าแนกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพ และขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
ตอนท่ี 3 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
ตอนท่ี 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการบริหารงานวชิาการท่ีส่งผลต่อการประกนั 
            คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ตอนที ่1 สถานภาพ และข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1 สถานภาพ และขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา

ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั และประสบการณ์ในการท างาน 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
              พระภิกษุ                                                                          
              แม่ชี 

 
68                              
8 

 
25.8 
3.0 

              ชาย 90 34.1 
              หญิง 98 37.1 

รวม 264 100.00 
2. อาย ุ          
              ไม่เกิน 30 ปี 40 15.2 
              31-40  ปี 79 29.9 
                41-50  ปี 95 36.0 
              51 ปีข้ึนไป 50 18.9 

รวม 264 100.00 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  98 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาเป็นพระภิกษุ จ านวน 68 รูป    
คิดเป็นร้อยละ 25.8 และนอ้ยท่ีสุดแม่ชี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 อายุส่วนใหญ่อยูใ่นระหวา่ง 
41-50 ปี มากท่ีสุด จ านวน 95 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาอายุระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 79 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 รองลงมาอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 50 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 และ
นอ้ยท่ีสุดอายุไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 40 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดเป็นระดบั
ปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวน 153 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมา ระดบัปริญญาเอก จ านวน 
54  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 รองลงมาระดบัปริญญาตรี จ านวน 52 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ19.7 
และนอ้ยท่ีสุดระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9  ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั
สูงสุด คือต าแหน่งอาจารย์ จ  านวน 112 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 42.4  และต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี           

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
3. วฒิุการศึกษา 
               ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 

 
5 

 
1.9 

               ปริญญาตรี 52 19.7 
               ปริญญาโท 153 58.0 
               ปริญญาเอก 54 20.5 

รวม 264 100.00 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั   
                ผูบ้ริหาร 40 15.2 
                อาจารย ์
                เจา้หนา้ท่ี 

112 
112 

42.2 
42.2 

รวม 264 100.00 
5.  ประสบการณ์การท างาน  
                 1 - 5  ปี 

 
67 

 
25.4 

                 6 - 10  ปี 89 33.7 
               11 - 15 ปี 
               16  ปีข้ึนไป 

44 
64 

16.7 
24.2 

รวม 264 100.00 
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จ านวน 112 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 และน้อยท่ีสุดคือต าแหน่งผูบ้ริหาร จ านวน 40 รูป/คน       
คิดเป็นร้อยละ 15.2 มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี มากท่ีสุด จ านวน 89รูป/คน คิดเป็น    
ร้อยละ 33.7 รองลงมาคือ 1-5 ปี จ  านวน 67 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 รองลงมา 16 ปีข้ึนไป 
จ านวน 64 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 และนอ้ยท่ีสุด 11-15 ปี  จ  านวน 44 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
 

ตอนที ่2  การบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
 ในการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัผูว้ิจยัได้
ใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ ์        
ตามแนวคิดของเบสท ์ตามตารางท่ี 2   
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั โดยภาพรวม 

          (n = 264) 
การบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยั 

( ) (S.D.) ระดับ 

1. ดา้นหลกัสูตรการสอน 3.89 0.69 มาก 
2. ดา้นการศึกษาวจิยั 3.55 0.70 มาก 
3. ดา้นจดัการศึกษาวชิาพระพุทธศาสนาในมหาวทิยาลยั 4.05 0.63 มาก 
4. ดา้นการวดัผลและประเมินผล 3.86 0.82 มาก 

รวม   3.84 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 4.02,S.D.= 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมาก

ทุกด้านโดยเรียงค่า เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดัง น้ี  ด้านจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา                  

ในมหาวิทยาลยั ( ̅= 4.05, S.D.= 0.63) ดา้นหลกัสูตรการสอน ( ̅=3.89, S.D.=0.69) ดา้นการศึกษาวิจยั 

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( ̅=  3.55, S.D.= 0.70)  
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ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นหลกัสูตรการสอน 
                       (n = 264) 
การบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านหลกัสูตรการสอน    
1. มีการบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนด
โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

4.05 0.58 มาก 

2. มีการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 3.96 0.81 มาก 
3. มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตร์สาขานั้น  ๆ
4. มีการส่งเสริมใหจ้ดัท าหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์  
พนัธกิจและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึ่งประสงค ์
5. มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้ าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

3.92 
 

3.91 
    3.87 

0.86 
 

0.76 
0.76 

มาก 
 

มาก 
มาก 

6. มีการวจิยั และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 3.66 0.93 มาก 
รวม 3.89 0.69 มาก 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่าการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั         
ดา้นหลกัสูตรการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.89, S.D.= 0.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี มีการบริหารจดัการ
หลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย กระทรวงศึกษาธิการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด    
( ̅= 4.05, S.D.= 0.58) รองลงมาคือมีการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน
( ̅= 3.96, S.D.= 0.81) มีการวิจยั และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
( ̅= 3.66, S.D.= 0.93)  
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ตารางที ่4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นการศึกษาวจิยั      

          (n = 264) 
การบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านการศึกษาวจัิย    
1. มีการส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
2. มีการศึกษาวเิคราะห์ วิจยั การบริหาร การจดัการและการพฒันา 
คุณภาพงานวชิาการอยา่งต่อเน่ือง  
3. มีการน าผลการวิจยัมาพฒันาคุณภาพงานวชิาการในสถาบนั 
4. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการศึกษาวเิคราะห์
วจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
5. เผยแพร่ผลงานการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

3.71 
3.67 

 
3.48 
3.46 

 
3.46 

0.80 
0.83 

 
0.82 
0.87 

 
0.90 

มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 3.55 0.70 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั     
ดา้นการศึกษาวิจยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.55, S.D.= 0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
ดงัน้ี มีการส่งเสริมให้อาจารยท์  าวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅= 3.71, 
S.D.= 0.80) รองลงมา คือมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจยั การบริหาร การจดัการและการพฒันาคุณภาพ
งานวิชาการอยา่งต่อเน่ือง  ( ̅= 3.67, S.D.= 0.83) และเผยแพร่ผลงานการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน
การสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( ̅= 3.46, S.D.= 0.90)  
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ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นการจดัการศึกษาวชิาพระพุทธศาสนาในมหาวยิาลยั 

              (n = 264) 
การบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านการจัดการศึกษาวชิาพระพุทธศาสนาในมหาวยิาลยั    
1. มีการก าหนดใหศึ้กษาดา้นพระพุทธศาสนาเป็นวชิาพื้นฐานในทุก
หลกัสูตร ควบคู่ไปกบัการพฒันาปรับปรุงคุณภาพหลกัสูตรทุก
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
2. มุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 
3. มีการก าหนดใหผู้เ้รียนตอ้งเรียนและฝึกอบรมกรรมฐานตลอด
หลกัสูตรก่อนส าเร็จการศึกษา 
4. จดัการเรียนการสอนมุ่งพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม
และความรับผดิชอบต่อสังคม 
5. บณัฑิตมีความรอบรู้ทางดา้นพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ ่
พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

4.16 
 
 
 

4.10 
4.01 

 
4.04 

 
3.98 

0.64 
 
 
 

0.75 
0.88 

 
0.77 

 
0.80 

มาก 
 
 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.05 0.63 มาก 
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่าการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั        
ด้านการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิยาลัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                  
( ̅= 4.05, S.D.= 0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี     มีการก าหนดใหศึ้กษาดา้นพระพุทธศาสนาเป็นวิชาพื้นฐานในทุกหลกัสูตร 
ควบคู่ไปกบัการพฒันาปรับปรุงคุณภาพหลกัสูตรทุกหลกัสูตรให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ( ̅= 4.16, S.D.= 0.64) รองลงมาคือ มุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรู้    
ทั้งทางโลกและทางธรรม ( ̅= 4.10, S.D.= 0.75) และบณัฑิตมีความรอบรู้ทางดา้นพระพุทธศาสนา
และสามารถเผยแผ่ พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด      
( ̅= 3.98, S.D.= 0.80)  
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ตารางที ่6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยั
 มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นการวดัผลและประเมินผล    
           (n = 264) 
การบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านการวดัผลและประเมินผล    
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัผล และประเมินผลการ
เรียนการสอน 
 2. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารวดัผล และประเมินผลของ
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 
3. ส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าเกณฑก์ารวดัผล และประเมินผลให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา  
4. อาจารยว์ดัผล และประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง 
5. อาจารยมี์การพฒันาเคร่ืองมือการวดัผล และประเมินผลตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

3.79 
 

3.91 
 

3.81 
 

3.98 
3.82 

0.74 
 

0.78 
 

0.97 
 

0.86 
0.94 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 3.86 0.82 มาก 
 

 จากตารางท่ี 6 พบว่าการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย        
ดา้นการวดัผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.86, S.D.= 0.82) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อาจารยว์ดัผล
และประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅= 3.98, S.D.= 0.86) รองลงมาคือ 
ก าหนดหลกัเกณฑ์การวดัผล และประเมินผลของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน ( ̅= 3.91, S.D.= 0.78) 
และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด          
( ̅= 3.79, S.D.= 0.74)  
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ตอนที ่3 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
 ในการวิเคราะห์ระดับผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย       
ผู ้วิจ ัย วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉล่ียไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์ดงัตารางท่ี 7 
ตารางที ่7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั โดยภาพรวม     

             (n = 264) 
การประกนัคุณภาพการศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

  1. ดา้นปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินงาน  
 2. ดา้นการผลิตบณัฑิต  
 3. ดา้นกิจกรรมพฒันานกัศึกษา   
 4. ดา้นงานวิจยั  
 5. ดา้นการบริการทางวชิาการทางสังคม   
 6. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม   
 7. ดา้นการบริหารและจดัการ  
 8. ดา้นการเงินและงบประมาณ   
 9. ดา้นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

     3.66 
3.74 
3.63 
3.41 
3.67 
3.75 
3.64 
3.71 
3.72 

     0.66 
0.64 
0.79 
0.72 
0.69 
0.72 
0.69 
0.66 
0.67 

      มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.66 0.59 มาก 
 

 จากตารางท่ี 7 พบวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.66, S.D.= 0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 
8 ดา้น และ อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น โดยมีค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปหานอ้ย ดังน้ี ดา้นการท านุ-
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅= 3.75, S.D.= 0.72) รองลงมาคือดา้นการผลิต
บณัฑิต ( ̅= 3.74, S.D.= 0.64) และ ด้านงานวิจยั อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด            
( ̅= 3.41, S.D.= 0.72)  

 เ ม่ือวิ เคราะห์ประสิทธิภาพการส่ือสารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย               
ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ยอ่ยไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 8 
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ตารางที ่8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินงาน 

            (n = 264) 
การประกนัคุณภาพการศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน    
1. มีการจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสถาบนั 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัไปสู่หน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจ าปี  
ครบ 4 พนัธกิจ คือดา้นการเรียนการสอน การวจิยั การบริการ
วชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
4. มีการก าหนดตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อวดัความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ  4  พนัธกิจ 
6. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ 
และน าผลการประเมิน มาปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

3.76 
 

3.57 
3.64 

 
 

3.65 
 
 

3.71 
3.66 

0.67 
 

0.86 
0.76 

 
 

0.85 
 
 

0.79 
0.78 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
มาก 

รวม 3.66 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 8 พบวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
ดา้นปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅=3.66, S.D.=0.66) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี มีการจดัท าแผน
กลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสถาบนัโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด ( ̅= 3..76, S.D.= 0.67) รองลงมาคือ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ     
4 พนัธกิจ   ( ̅= 3.71, S.D.= 0.79) และมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดบัสถาบนัไปสู่หน่วยงาน
ภายใน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( ̅= 3.57, S.D.= 0.86)  
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ตารางที ่9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นการผลิตบณัฑิต     
                               (n = 264) 

การประกนัคุณภาพการศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านการผลติบัณฑิต    
1. มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรระหวา่งสถาบนั
กบัภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพของหลกัสูตร 
2. มีการจดัระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน     
ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
3. ทุกหลกัสูตรมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตาม
แนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
และด าเนินตามระบบท่ีก าหนด 
5. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวจิยั หรือจากกระบวนการ
จดัการความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
6. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
และประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 
 7. มีระบบการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
8. มีการวดัระดบัผลส าเสร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม      
ท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา 

3.65 
 

3.83 
 

3.73 
 

3.87 
 
 

3.67 
 

3.58 
 

3.84 
3.81 

0.74 
 

0.76 
 

0.78 
 

0.76 
 
 

0.79 
 

0.89 
 

0.77 
0.78 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 

รวม 3.74 0.64 มาก 
 
 จากตารางท่ี 9 พบวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
ดา้นการผลิตบณัฑิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.74, S.D.= 0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ีมีระบบและกลไก          
การเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด โดยคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา และด าเนินตามระบบท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅= 3.87, S.D.= 0.76) รองลงมา
คือ มีระบบการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต ( ̅= 3.84, S.D.= 0.72)      
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และมีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวชิาตามผลการประเมินรายวชิา มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( ̅= 3.58, S.D.= 0.89)  

ตารางที่ 10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นกิจกรรมพฒันานกัศึกษา    
                                                                                                                                              (n = 264) 

การประกนัคุณภาพการศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านกจิกรรมพฒันานักศึกษา       
1. มีการจดับริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนว 
การใชชี้วติแก่นกัศึกษา 
2. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
3. มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการ 
และวชิาชีพแก่นกัศึกษา 
4. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 
5. มีการจดักิจกรรมพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหก้บัศิษยเ์ก่า 
6. มีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภาย 
ในสถาบนั ระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการและน าผลการประเมิน
มาแกไ้ขและปรับปรุงการให้บริการ 

3.68 
 

3.71 
3.77 
 
3.48 
3.59 
3.66 
 
3.60 

0.84 
 

0.96 
0.82 

 
0.81 
0.92 
0.82 

 
0.90 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.63 0.79 มาก 
 

 จากตารางท่ี 10 พบว่าการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
ด้านกิจกรรมพฒันานักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.63,S.D.=0.69) เม่ือพิจารณา      
เป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ และอยูใ่นระปานกลาง 1 ขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมาก
ไปน้อยดังน้ี มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และวิชาชีพแก่นักศึกษา             
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅=3.77,S.D.=0.82) รองลงมาคือ มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อนกัศึกษา ( ̅= 3.71,S.D.= 0.96) และมีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( ̅= 3.48, S.D.= 0.81)  
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ตารางที่ 11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นงานวจิยั     

                            (n = 264) 
การประกนัคุณภาพการศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านงานวจัิย    
1. มีระบบบริหารงานวิจยั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนดา้น
การวจิยัของสถาบนั และด าเนินตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวจิยักบัการจดัการเรียนการสอน 
3. มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัและใหค้วามรู้ดา้น
จรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารยแ์ละนกัวจิยั 
4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวิจยั 
5. มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
6. มีหอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวิจยั 
7. มีการติดตามและประเมินผลงานวจิยัของผูท่ี้ไดรั้บทุน
สนบัสนุนของสถาบนั และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัของสถาบนั 

3.51 
 

3.38 
3.37 

 
3.39 
3.32 
3.43 
3.47 

0.83 
 

0.82 
0.84 

 
0.79 
0.88 
0.88 
0.83 

มาก 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.41 0.72 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 11 พบว่าการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
ดา้นงานวจิยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅=3.41, S.D.=0.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่
อยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
มีระบบบริหารงานวิจยั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนิน         
ตามระบบท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅=3.51,S.D.=0.83) รองลงมาคือ มีการติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัยของผู ้ท่ีได้รับทุนสนับสนุนของสถาบัน และมีการน าผลการประเมิน                
ไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัของสถาบนั ( ̅=3.47,S.D.= 0.83) และมีการสนบัสนุน
พนัธกิจดา้นการวจิยัตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ( ̅= 3.32, S.D.= 0.88 )   
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ตารางที่ 12 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นการบริการวชิาการแก่สังคม    

               (n = 264) 
การประกนัคุณภาพการศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม    
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการวจิยั 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 
5. มีการส ารวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาค
ภาคเอกชน เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการ
บริการทางวชิาการตามจุดเนน้ของสถาบนั 
6. มีความร่วมมือดา้นบริการทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน หรือภาครัฐ เอกชน 
7. มีการพฒันาความรู้ท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการทางวชิาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
8. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทาง
วชิาการต่อสังคม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ
วชิาการต่อสังคมใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.83 
 

3.65 
3.70 
3.61 

 
3.62 

 
 

3.63 
 

3.67 
 

3.69 

0.75 
 

0.81 
0.82 
0.82 

 
0.84 

 
 

0.83 
 

0.85 
 

0.81 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.67 0.69 มาก 
 

 จากตารางท่ี 12 พบว่าการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
ดา้นการบริการวิชาการแก่สังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅= 3.67,S.D.=0.69) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวชิาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด        
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( ̅=3.83,S.D.=0.75) รองลงมาคือมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย         
( ̅=3.70,S.D.=0.82) และมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( ̅=3.61,S.D.=0.82)  

ตารางที่ 13 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม   

               (n = 264) 
การประกนัคุณภาพการศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม     
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนดไว ้
2. มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อ
สาธารณชน 
4. มีการจดักิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ ์สืบสาน พฒันา เผยแพร่ศิลปะและ
วฒันธรรม 
5. มีการบริการวชิาการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมโดยมีความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน  
6. มีสถานท่ีเพื่อเผยแพร่และบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
7. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
8. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
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มาก 
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รวม 3.75 0.72 มาก 
 

 จากตารางท่ี 13 พบว่าการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.57 ,S.D.=0.72)             
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี     
มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนดไว ้           
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มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅=3.86,S.D.=0.89) รองลงมาคือมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน ( ̅=3.82,S.D. 0.83) และมีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการ งานด้านท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( ̅=3.65,S.D.=0.96)  

ตารางที่ 14 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นการบริหารและจดัการ    

               (n = 264) 
การประกนัคุณภาพการศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านการบริหารและจัดการ     
1. มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง 
2. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และ
ด าเนินการตามแผน 
3. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินมา ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
4. สภาสถาบนัปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายก าหนดนโยบายครบถว้น
และมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดล่วงหนา้ 
5. มีการก าหนดวสิัยทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั  
6. มีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการ ให้อ านาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
7. ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน เพื่อสามารถ
ท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 
8. มีการก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้   
ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 
9. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง 
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รวม 3.64 0.69 มาก 

 จากตารางท่ี 14 พบว่าการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
ด้านการบริหารและจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.04,S.D.=0.66) เ ม่ือพิจารณา          
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เป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี มีการก าหนด
วสิัยทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด ( ̅= 3.74, S.D.= 0.79) รองลงมาคือ มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน น าผลท่ีได้
จากการประเมินมาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ( ̅= 3.70, S.D.= 0.84) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( ̅= 3.56, S.D.= 0.80)  

ตารางที่ 15 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นการเงินและงบประมาณ    

               (n = 264) 
การประกนัคุณภาพการศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านการเงินและงบประมาณ     
1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 
2. มีแนวทางการจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และ
การวางแผน การใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
3. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละ
พนัธกิจและการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 
4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อ
สภาสถาบนัอยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง 
5. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีท างานตรวจติดตาม
การใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด 
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รวม 3.71 0.66 มาก 

 
 จากตารางท่ี 15 พบว่าการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             

ด้านการเงินและงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.71,S.D.=0.66) เม่ือพิจารณา      
เป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ท่ีท างานตรวจ ติดตามการใช้เ งินให้เป็นไปตามระเบียบ                
และกฎเกณฑ์ท่ีสถาบนัก าหนด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅=3.81,S.D.=0.76) รองลงมาคือ มีการจดัท า
รายงานทางการเ งินอย่าง เป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย ปีละ 2  ค ร้ัง                   
( ̅=3.73,S.D.=0.84) และมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน            
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( ̅= 3.64,S.D.=0.74)  
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ตารางที่ 16 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นระบบกลไกการประกนัคุณภาพ   

              (n = 264) 
การประกนัคุณภาพการศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ด้านระบบกลไกการประกนัคุณภาพ     
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและการพฒันาการของสถาบนั ตั้งแต่ระดบั
ภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
4. มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลใหมี้การพฒันาผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 
5. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระหวา่งสถาบนัและมีกิจกรรมร่วมกนั 
6. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพฒันาข้ึน และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 
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รวม 3.72 0.67 มาก 
 

 จากตารางท่ี 16  พบว่าการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย              
ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( ̅=3.72,S.D.=0.67)                
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี     
มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา ( ̅=3.78,S.D.= 0.77) 
รองลงมา มีค่ า เฉ ล่ี ย เท่ ากัน  มีก ารก าหนดตัวบ่ ง ช้ี เพิ่ ม เ ติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน                        
( ̅=3.78,S.D.=0.82) และมีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวา่งสถาบนัและมีกิจกรรมร่วมกนั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( ̅= 3.66, S.D.= 0.76)  
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ตอนที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
 ในการวิ เคราะห์ใ ของการบริหารงานวิชาการกับประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิใ สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน           
(Pearson’s product correlation coefficient) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 17 

 
ตารางที่ 17 ค่าสัมประสิทธิใ สหสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั และค่า  VIF (Variance inflation factor) 
ของการบริหารงานวชิาการในแต่ละดา้น 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 
 จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร  ดา้นหลกัสูตรการสอน  
(  ) ด้านการศึกษาวิจยั (  ) ด้านจดัการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลยั (  )         
และด้านการวดัผลและประเมินผล  (  ) กับการประกันคุณภาพการศึกษา ( ) พบว่ามี
ความสัมพนัธ์กนั     เชิงบวก มีค่าความสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .622 ถึง .750 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัสูง 
เม่ือพิจารณา Collinearity และค่า VIF (Variance inflation factor) พบวา่ตวัแปรดา้นหลกัสูตรการสอน
(  ) ดา้นการศึกษาวจิยั (  ) ดา้นจดัการศึกษาวชิาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลยั (  ) และดา้น
การวดัผลและประเมินผล (  ) มีค่า Collinearity อยูร่ะหวา่ง .274 ถึง .626  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ .10 
เป็นไปตามเกณฑ ์และค่า VIF (Variance inflation factor ) อยูร่ะหวา่ง  1.597 ถึง 3.652  ซ่ึงมีค่านอ้ย
กว่า 10 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี17 สรุปไดว้่าสามารถน าตวัแปร ด้านหลกัสูตรการสอน (  )                    
ดา้นการศึกษาวิจยั (  ) ดา้นจดัการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลยั (  ) และดา้นการ

 Y Collinearity VIF 

   .715** .274 3.652 

   .727** .573 1.746 

   .622** .626 1.597 

   .750** .323 3.095 
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วดัผลและประเมินผล (  ) ทดสอบด้วยสถิติ Stepwise multiple regressionได้โดยไม่เกิดสภาวะ              
Multi Collinearity 

การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพิจารณา
ตามตวัแปรท่ีเขา้สมการตามล าดบัความส าคญั ดงัรายละเอียดตารางท่ี 18 
 
ตารางที่ 18 การวเิคราะห์การบริหารงานวชิาการท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ      

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัโดยภาพรวม ( ) 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 66.683 3 22.228 225.847 .000 
Residual 25.589 260 .098   

Total 92.273 263    
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

 สัมประสิทธิใ สหสัมพนัธ์พหุคูณ (multiple R)   .850 
 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)    .723 
 ประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .719 
 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error)  .31372 
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ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 
 

 
ตัวแปรพยากรณ์ 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig 

β Std. 
Error 

Beta 

ค่าคงท่ี(Constant) .533 .133  4.011 .000 

ดา้นการวดัผลและประเมินผล (  ) .288 .031 .399 9.174 .000 

ดา้นการศึกษาวจิยั (  ) .318 .035 .381 9.150 .000 

ดา้นการจดัการศึกษาวชิา
พระพุทธศาสนาในมหาวทิยาลยั  (  ) 

.219 .037 .236 5.991 .000 

 
 จากตารางท่ี 18 พบว่าตวัแปรท่ีได้รับคดัเลือกเข้าสมการคือด้านการวดัผลและประเมินผล (  )      

ด้านการศึกษาวิจยั (   ) และด้านการจดัการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลยั  (  )         
โดยมีค่าสัมประสิทธิใ สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .850 ค่าประสิทธิภาพในการท านาย 
(R Square) เท่ากบั .723 หมายถึง บทบาททั้งสามดา้นสามารถท านายการประกนัคุณภาพการศึกษา ( )         
ไดร้้อยละ 72.3  ค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .719 หมายถึงบทบาท       
ทั้งสามสามารถท านายการประกนัคุณภาพการศึกษา ( ) ท่ีมีการปรับแล้วได้ร้อยละ 71.9 ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั .31372 ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ดา้นการวดัผลและประเมินผล (  )           
ดา้นการศึกษาวจิยั  (  ) และดา้นการจดัการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลยั (   ) สามารถท านาย
ผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ( ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการ
วเิคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี 

Y = .533 + .288(  ) + .318(  ) +.219(  )  
Z = .399 (  ) + .381(  ) +.236(  )  
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา                

การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 2) เพื่อศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  การวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน  )Multi state 

random sampling) ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป ของ เครซ่ีและมอร์แกน 

 )Krejcie and Morgan) โดยใชม้หาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต โดยก าหนด

ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ยมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต ดงัน้ี 1) ผูบ้ริหาร 40   

รูป/คน  2) บุคลากรสายอาจารย ์112  รูป/คน  3) บุคลากรสายสนบัสนุน/เจา้หนา้ท่ี 112 รูป/คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล

จากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วทิยาลยั จ านวน 264 รูป/คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหาร  งานวิชาการ ตามขอบข่ายพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั พ.ศ. 2540 ท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามองคป์ระกอบของส านกังานคณะกรรมการ    

การอุดมศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 สถิติ ท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 จากการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัสรุปขอ้คน้พบการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 1. การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัโดยภาพรวม และรายดา้น     

อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากน้อยไปหามากดั้งน้ี มากท่ีสุดคือ    

ดา้นจดัการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิยาลยั รองลงมาคือ ดา้นหลกัสูตรการสอน และนอ้ยท่ีสุด

คือ ดา้นการศึกษาวจิยั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

  1.1 การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นหลกัสูตรการสอน          
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อย ดังน้ี มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย 
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กระทรวงศึกษาธิการ มีค่าเฉล่ียมาก รองลงมาคือ มีการวางระบบผูส้อน และกระบวนการจดัการเรียน  
การสอน และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีการวจิยั และประเมินผล การใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  

  1.2 การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้านการศึกษาวิจยั       
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และอยู่ในระดับ        
ปานกลาง 3 ขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี มีการส่งเสริมให้อาจารยท์  าวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียมาก รองลงมาคือ มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจยั การบริหาร การจดัการและ        
การพฒันาคุณภาพงานวิชาการอยา่งต่อเน่ือง และอยูใ่นระดบั ปานกลาง มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เผยแพร่
ผลงานการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  

  1.3 การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นการจดัการศึกษา             

วิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า                 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยดังน้ี  มีการก าหนดให้ ศึกษา                       

ดา้นพระพุทธศาสนาเป็นวิชาพื้นฐานในทุกหลกัสูตร ควบคู่ไปกบัการพฒันาปรับปรุงคุณภาพหลกัสูตร

ทุกหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รองลงมาคือ                     

มุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ บณัฑิตมีความรอบรู้

ทางดา้นพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดบัชาติหรือนานาชาติ  

  1.4 การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ด้านการวดัผล             

และประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี  อาจารยว์ดัผลและประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง             

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ก าหนดหลักเกณฑ์การวดัผล และประเมินผลของสถานศึกษา                 

อย่างชัดเจน และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวดัผล และประเมินผล               

การเรียนการสอน  

   2. การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยภาพรวม               
อยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 8 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น เม่ือพิจารณารายดา้น
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดั้ งน้ี มากท่ีสุด ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
รองลงมาคือ ดา้นการผลิตบณัฑิต และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นงานวจิยั อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  2.1 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  ด้านปรัชญา 
ปณิธาน วตัถุประสงค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี มีการจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสถาบนั
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั  มีค่าเฉล่ียมาก  รองลงมาคือ  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติั
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การประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน          
ไปสู่หน่วยงานภายใน  
 2.2 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นการผลิตบณัฑิต
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้  เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ย ดงัน้ีมีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ี
ก าหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินตามระบบท่ีก าหนด  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด   รองลงมา
คือมีระบบการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีการ
พฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตาม
ผลการประเมินรายวชิา  
 2.3 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นกิจกรรมพฒันา
นกัศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ และอยูใ่นระปาน
กลาง 1 ข้อ เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์          
ทางวิชาการ และวิชาชีพแก่นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสาร         
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด อยู่ในระดบัปานกลางคือ มีการจดับริการขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 
 2.4  การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านงานวิจัย         
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ และอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 6 ขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี มีระบบบริหารงานวจิยัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจยัของสถาบนั และด าเนินตามระบบท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียมาก รองลงมาคือ มีการ
ติดตามและประเมินผลงานวิจยัของผูท่ี้ไดรั้บทุนสนบัสนุนของสถาบนั และมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัของสถาบนั และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีการสนบัสนุนพนัธ
กิจดา้นการวจิยัตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
 2.5 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นการบริการวิชาการ     
แก่สังคมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี มีระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบ
ท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการวิจยั 
และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กบัการเรียนการสอนและการวจิยั  

 2.6 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้
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เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ีมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนดไว ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ การบริการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ และวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรม
นกัศึกษา  

  2.7  การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัดา้นการบริหาร
และจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ     
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ีมีการก าหนดวิสัยทศัน์ ก าหนดทิศทาง การด าเนินงาน        
และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการติดตาม                    
และประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินมา ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง  

  2.8 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ด้านการเงิน    
และงบประมาณ  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีท างาน          
ตรวจติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด  มีค่าเฉล่ียมาก  รองลงมาคือ  
มีการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง                   
และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั  

  2.9  การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นระบบกลไก
การประกนัคุณภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  ดงัน้ีมีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนั
คุณภาพการศึกษา  รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากนั มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวา่งสถาบนัและมีกิจกรรมร่วมกนั 
  3. การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั พบว่าการบริหารงานวิชาการ ด้านการวดัผลและการประเมินผลส่งผลต่อ             
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ล าดบัท่ี 1 รองลงมาคือ          
ดา้นการศึกษาวิจยั และด้านการจดัการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลยั  สามารถเขียน
สมการคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี   
 Y = .533 + .288(  ) + .318(  ) +.219(  )   

Z = .399 (  ) + .381(  ) +.236(  )  
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5.2 การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้น ามาสรุปเป็นผลการวิจัยท่ีได้น าเสนอไปแล้วนั้ น       
ผูว้จิยัไดศึ้กษาและอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. จากผลการวิจัย พบว่าการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     
อยู่ในระดบัมากทั้งโดยภาพรวมรายดา้นและรายขอ้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นว่า
มหาวิทยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานวิชาการได้เป็นอย่างดี และผูบ้ริหารมีการด าเนินการ
กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือในการปรับปรุงงานวิชาการของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ         
ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2550,หน้า 33) ได้กล่าวถึงความส าคญั    
ของงานวิชาการไว้ ดัง น้ี  1) งานวิชาการ เป็นงานท่ีมุ่ง เน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และค่านิยม ให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข      
ในการด ารงชีวิตตลอดจนเป็นผูมี้คุณค่าในสังคม 2) งานวิชาการ เป็นตัวก าหนดปริมาณงาน         
ของโรงเรียนเม่ือโรงเรียนมีงานวิชาการมากปริมาณงานด้านอ่ืน  ๆ ย่อมมีมากตามไปด้วย                 
3) งานวิชาการ เป็นเคร่ืองก าหนดจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
งบประมาณวสัดุครุภณัฑ์จะจดัให้ตามสัดส่วนของปริมาณงานวิชาการของโรงเรียน โรงเรียน        
จะได้รับการจดัสรรงบประมาณมากน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปริมาณงานดา้นวชิาการ 4) งานวชิาการ เป็นเคร่ืองตดัสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณาคุณภาพ
ของโรงเรียนตอ้งอาศยังานดา้นวิชาการของโรงเรียน โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบ    
งานวชิาการอนัไดแ้ก่ วธีิการสอนของครู การบริหารงานวชิาการ ผลส าเร็จของครู ทั้งดา้นผลส าฤทธ์ิ
ทางการเรียนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นต้น 5) งานวิชาการ เป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จ     
และความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาเน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานหลกัในสถานศึกษาท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งด าเนินการกระตุน้และส่งเสริมให้ครูร่วมมือในการปรับปรุงงานวิชาการ             
ของโรงเรียนอยูเ่สมอ 
 จึงสรุปได้ว่า งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมาย    
ของสถานศึกษาก็คือ การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ ซ่ึงข้ึนอยูก่บังานวิชาการทั้งส้ิน โดยเรียงค่าเฉล่ีย
สูงสุดไปต ่าสุด ดงัน้ี 
 1.1 การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นการจดัการศึกษา
วิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย อยู่ ในระดับมาก ทั้ ง น้ี เ ป็นเพราะว่า  มหาวิทยาลัย                                 
มหามกุฏราชวิทยาลยั ไดมี้การก าหนดแผนและนโยบายดา้นการจดัการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา     
ในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการพฒันาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรให้สอดคล้อง          
กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติไดเ้ป็นอย่างดี และมุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรู้   
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ทั้งทางโลกและทางธรรม จดัการเรียนการสอนมุ่งพฒันานกัศึกษาให้เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม    
และความรับผิดชอบต่อสังคม และความรอบรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ ่
พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดบัชาติหรือนานาชาติ  

1.2 การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ด้านการวัด               
และการประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
ก าหนดหลกัเกณฑ์การวดัผล และประเมินผลของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้อาจารยท์  าเกณฑ์
การว ัดผล และประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ว ัดผลและประเมินผล                
ตามสภาพความเป็นจริง และมีการพฒันาเคร่ืองมือการวดัผล และประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน
อยา่งต่อเน่ือง  

 1.3 การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ด้านหลักสูตร         
การสอนอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั มีการบริหารจดัการ
หลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดโดย กระทรวงศึกษาธิการ มีการวางระบบผูส้อน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า           
ในศาสตร์สาขานั้นๆ ส่งเสริมให้จดัท าหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจและคุณลกัษณะ
ของผู ้เ รียนท่ีพึ่ งประสงค์ และส่งเสริมสนับสนุนให้น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้            
และมีการวจิยั และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

 1.4 การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นการศึกษาวิจยั     
อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  มีระบบบริหารการศึกษา
งานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน และด าเนินตามระบบท่ีก าหนด คือ มีการส่งเสริม             
ใหอ้าจารยท์  าวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และมีการศึกษาวเิคราะห์ วิจยั การบริหาร การจดัการ
และการพฒันาคุณภาพงานวิชาการอยา่งต่อเน่ือง มีการน าผลการวิจยัมาพฒันาคุณภาพงานวิชาการ
ในสถาบนัและประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการศึกษา วเิคราะห์วจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอนเผยแพร่ผลงานการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
 2. การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยภาพรวม           
อยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมาก 8 ด้าน และอยู่ในระดบัปานกลาง        
1 ด้าน แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน              
และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดับ มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน             
น าผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3        
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พ.ศ. 2553 ได้บญัญติัไวเ้ก่ียวกับคุณภาพของการศึกษาในหมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และในมาตร 49 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับ         
การประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 คร้ัง ในทุก 5 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุภาวดี  ตรีรัตน์ 
(2553) กล่าวไวว้่า การประกนัคุณภาพการศึกษามีความส าคญั 3  ประการ คือ1) ท าให้ประชาชน
ได้รับขอ้มูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือได ้เกิดความเช่ือมัน่และสามารถตดัสินใจเลือกใช้บริการ      
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 2) ป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค       
และความเสมอภาคในโอกาส ท่ีจะได้รับการบริการการศึกษา ท่ี มี คุณภาพอย่า งทั่ว ถึ ง                        
3) ท าให้ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการจดัการศึกษามุ่งบริหารจดัการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐาน    
อยา่งจริงจงัเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ โดยเรียงค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด ดงัน้ี 
  2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย               
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัย           
มหามกุฏราชวิทยาลัย มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและด าเนินการ          
ตามระบบท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือมีการบูรณาการงาน ดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน มีการจดักิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ ์สืบสาน 
พฒันา เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมมีการบริการวิชาการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมโดยมี
ความร่วมมือกบัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั 

  2.2 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ดา้นการผลิต
บณัฑิตอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัมุ่งผลิตบณัฑิตทาง   
ด้านวิชาการพระพุทธศาสนา ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทั้ งด้านความรู้ ความประพฤติ               
และมีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือเอกชน                    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพของหลกัสูตร และจดัระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน
ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกหลกัสูตร  และด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
และประสิทธิผล  

  2.3 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นระบบ
กลไกการประกนัคุณภาพอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั       
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับพนัธกิจ      
ของสถาบนั ตั้ งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด          
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มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพฒันา   
ผลการด า เ นินงานตามแผนกลยุทธ์  และได้ด า เ นินงานการประกัน คุณภาพการ ศึกษา                      
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553  

  2.4 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นการเงิน
และงบประมาณอยู่ในระดับมาก ทั้ ง น้ี เป็นเพราะว่า  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                    
มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีงบประมาณประจ าปี                 
ท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาสถาบนัและบุคลากร มีแนวทาง     
การจัดหาทรัพยากรท่งด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน การใช้เ งิน                
อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

  5.2    การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย              

ด้านการบริการวิชาการทางสั งคมอยู่ ในระดับมาก   ทั้ ง น้ี เ ป็น เพราะว่า  มหาวิทย าลัย                          

มหามกุฏราชวทิยาลยั  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบ

ท่ีก าหนด คือ มีความร่วมมือดา้นบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็ง    

ของชุมชน และพฒันาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

  2.6 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นปรัชญา 

ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลยั มีการจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสถาบนัโดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในสถาบัน และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่หน่วยงานภายใน               

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ คือ ด้านการเรียน      

การสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และยงัมีการประเมินผล

การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ น าผลการประเมินท่ีได้ มาปรับปรุงการด าเนินงาน    

อยา่งต่อเน่ือง 

  2.7 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย               

ด้านการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับมาก ทั้ ง น้ี เ ป็นเพราะว่า  ผู ้บ ริหารมหาวิทยาลัย                 

มหามกุฏราชวิทยาลยั มีการก าหนดวิสัยทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอด

ไปยงับุคลากรทุกระดบั สนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ให้อ านาจ

ในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันา
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ผูร่้วมงาน  เพื่อสามารถท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนัเต็มตามศกัยภาพ และมีการติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงาน น าผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง    

  2.8 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                

ดา้นการพฒันานกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั มีการ

จดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษา และมีการจดับริการให้

ค  าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นกัศึกษา สนบัสนุนให้นกัศึกษาสร้างเครือข่าย

พฒันาคุณภาพภายในสถาบนั  ระหว่างสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั และมีการประเมินคุณภาพ

ของการใหบ้ริการ และน าผลการประเมินมาแกไ้ขและปรับปรุงการใหบ้ริการ 

  2.9 การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นงานวิจยั

อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเพราะว่า มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั มีระบบบริหารงานวิจยั 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และด า เนินตามระบบท่ีก าหนด                 

คือ มีการบูรณาการกระบวนการวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน และพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยั

ให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารย/์นกัวิจยั จดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุน

วิจยัสนับสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั และมีการติดตามและประเมินผล

งานวิจัยของผู ้ท่ีได้รับทุนสนับสนุนของสถาบัน และมีการน าผลการประเมิ นไปปรับปรุง              

การสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัของสถาบนั 

3. การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย      

มหามกุฏราชวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 โดยการบริหารงานวิชาการ                 

ดา้นการวดัผล และการประเมินผลส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

ล าดบัท่ี 1 รองลงมาคือ ดา้นการศึกษาวิจยั และดา้นการจดัการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลยั 

จากขอ้มูลการส่งผลข้างตน้แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารมีการก าหนดแผน/กลยุทธ์ ในการบริหาร

จัดการงานวิชาการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล แต่เน่ืองจากผลการวิจัยท่ีพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรการสอน            

ไม่ส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงอาจเป็นเพราะดา้นหลกัสูตรการสอน  ยงัไม่สอดคลอ้ง

กบัการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัไดมี้การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ วางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
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และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้ นๆ มีการส่งเสริม               

ให้จดัท าหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พนัธกิจและคุณลักษณะของผูเ้รียนที่พึ่ งประสงค์ 

 แต่การวางระบบผูส้อน และกระบวนการจดัการเรียนการสอนระบบยงัไม่ชัดเจน การส่งเสริม

สนับสนุนให้น าหลักสูตรไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ การวิจยั และประเมินผลการใช้หลักสูตร        

ย ังไม่ ต่อเ น่ือง  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์  โต๊ะบุรินทร์   )5252  ,หน้า  425 (                    

ไดว้ิจยั เร่ือง ปัจจยัองค์การ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์การในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา             

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า         

อยูใ่นระดบัมากสามดา้นตามล าดบัดงัน้ี คือ ลกัษณะขององคก์าร นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 

และลกัษณะของสภาพแวดล้อม และอยู่ในระดบัปานกลางหน่ึงด้าน คือ ลกัษณะของบุคลากร        

การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบั

มาก  และเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า อยู่ในระดบัมากสองกลุ่ม คือ การประเมินคุณภาพและการ

ควบคุมคุณภาพและอยู่ในระดบัปานกลางหน่ึงกลุ่ม คือ การตรวจสอบคุณภาพและปัจจยัองค์การ 

ด้านลักษณะสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ด้านลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ             

ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นความใส่ใจผกูพนัต่อองคก์าร ส่งผลต่อ การด าเนินงานการประกนัคุณภาพ

การศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .14  

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา           
ของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. จากการศึกษา การบริหารงานวิชาการ คน้พบว่าดา้นการศึกษาวิจยั อยู่ในระดบัมาก    
แต่มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการบริหารดา้นน้ีน้อยกว่าท่ีควร 
ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วการบริหารด้านน้ีเป็นส่ิงท่ีช่วยให้การบริหารงานวิชาการด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย และสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาท าให้พฒันางานวิชาการได้ตรงตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  ดังนั้ นผู ้วิจ ัย จึงเสนอว่าควรให้หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุน               
การจดัอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการด้านการศึกษาวิจยั     
แก่ผูบ้ริหาร หรือบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยประชุมคณะท างานเพื่อวางแนวทางการบริหารงาน
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วิชาการมหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ วิจยั การบริหารการจดัการและพฒันา
คุณภาพงานวิชาการอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมให้บุคลากรสายอาจารยท์  าวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการเข้าอบรมการศึกษาวิจัย                  
หรืองานวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อพฒันางานวิจัย         
หรือผลงานวชิาการและแกไ้ขจุดบกพร่องท่ีอาจเกิดข้ึนต่อไป 
 2. ในส่วนของการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นงานวิจยัมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด เป็นเพราะวา่
องค์กรหรือหน่วยงานด าเนินตามระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ยงัไม่ตรงเป้าหมาย            
ท่ีก าหนดไวแ้ละขาดการสร้างแรงบนัดาลใจแก่บุคลากร ส่งผลให้มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยั 
หรือผลงานวิชาการ และการบูรณาการกระบวนการวิจยักบัการเรียนการสอนยงัไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้  ดั้ งนั้ นองค์กรหรือหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับงานวิจัย         
เพราะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารงานในดา้นต่างๆ ซ่ึงดา้นงานวิจยัน้ีมีส่วนส าคญั
ต่อประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัอย่างมาก เพราะถ้าองค์กรมีผลงานวิจยัเด่น จะก่อให้เกิดผลดี      
ต่อประสิทธิภาพของมหาวทิยาลยั 
 3. การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั โดยการบริหารงานวิชาการ ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นการศึกษาวิจยั 
และด้านการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการ                  
มีความส าคญัมากในการพฒันาสถานศึกษา ให้การจดัการศึกษามุ่งบริหารจดัการศึกษาสู่คุณภาพ
และมาตรฐาน ดงันั้นมหาวิทยาลยั ควรให้ความส าคญักบังานทุกดา้นเท่าๆกนั เพื่อให้มหาวิทยาลยั
ไดม้าตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูป้กครอง 
และประชาชน เ ช่ือมั่นและสามารถตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการ ท่ี มี คุณภาพ และป้องกัน                     
การจดัการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและความเสมอภาคในโอกาส         
ท่ีจะไดรั้บการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลของการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจเชิงนโยบาย จึงมีจุดมุ่งหมาย
เสนอแนะต่อสถานศึกษาในการน าผลการวจิยัไปใชห้รือประยกุตด์งัน้ี 
 1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยควรน าขอ้คน้พบของการบริหารงานวิชาการ         
และการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายสู่การปฏิบติั    
เพื่อสร้างประสิทธิภาพของการบริหารงานวชิาการใหก้บัมหาวทิยาลยัต่อไป 
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 2. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยควรน าผลการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาศกัยภาพการบริหารงานวชิาการ และการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั ในสังกดั
ของตน โดยน าผลการวจิยัมาเป็นขอ้มูลในการจดัอบรมพฒันาการบริหารงานวิชาการ /  การประกนั
คุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง และประสิทธิภาพ
ใหก้บัมหาวทิยาลยัต่อไป 
 3. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยควรน าผลการวิจัยคร้ังน้ีไปประเมินตนเอง            
ในประเด็นใดประเด็นหน่ึงท่ีมีปัญหา และสามารถน าขอ้คน้พบไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน      
ของมหาวทิยาลยัใหมี้ทิศทางท่ีชดัเจนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัย 
 1. ศึกษารูปแบบการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 2. ศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของมหาวิทยาลยั 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ียงัไม่เคยมีผูศึ้กษาวจิยัมาก่อน 
 3. ศึกษารูปแบบภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั 
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 . (2554). การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตาม 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
เล่มท่ี 6 กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 

 . (2554). การประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตาม 
กฎหมายว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 . 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั.2554.18. 

จนัทรานี สงวนนาม. (2545). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร :  
บุค๊พอยท.์ 

ชญัญา อภิปาลกุล. (2548). หลักและระบบการบริหาร. ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ.์ (2546). การบริหารงานวิชาการ. ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยทีางการศึกษา      

ส านกัวทิยาบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตนี. 
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. (2546). การบริหารวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพ. 
รุ่ง แกว้แดง. (2544). การประกันคุณภาพการศึกษา : ทุกคนท าไดไ้ม่ยาก. (กรุงเทพมหานคร : พิมพ ์
 วฒันาพานิชย.์  
รุจิร์ ภู่สาระ และจนัทรานี สงวนนาม. (2545). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย ์
 ส่งเสริมกรุงเทพมหานคร. 
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รุ่ง แกว้แดง. (2540). การปฏิรูปการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช. 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน). (2557). รายงานการ 

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพสุ์รวฒัน์. 

วนัชยั ศิริชนะ. (2540). การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา, อนุสารอุดมศึกษา 23  
 (เมษายน) : 3-13. 
ส านกังานทดสอบทางการศึกษา. (2545). พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ข 
 เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์รมศาสนา. 
อุไรพรรณ เจนวานิชยานนท์ .  (2540) .  แนวคิดในการประกันคุณภาพทางวิชาการของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ในการอภิปรายเร่ือง การประกนัคุณภาพ : รูปแบบและ
แนวทางในระดบัอุดมศึกษา, 30 มิถุนายน ณ หอ้งประชุมนานาชาติ อาคาร3, หนา้ 1-12. 

อ าภา บุญช่วย. (2552). ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริม 
 กรุงเทพมหานคร. 
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การศึกษา ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมอืวจัิย 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูลในการ  Try Out 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
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ภาคผนวก ง 
ผลค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

A1 331.1667 1541.523 .667 .982 
A2 331.4667 1511.016 .742 .982 
A3 331.5667 1522.530 .609 .982 
A4 331.5333 1520.464 .579 .982 
A5 331.5000 1516.672 .716 .982 
A6 331.8333 1510.351 .731 .982 
B1 331.4667 1501.361 .774 .982 
B2 331.6333 1510.861 .697 .982 
B3 331.7667 1505.151 .789 .982 
B4 331.8333 1512.971 .686 .982 
B5 331.9333 1507.995 .625 .982 
C1 331.2333 1532.599 .483 .982 
C2 331.1667 1539.109 .519 .982 
C3 331.2667 1543.926 .535 .982 
C4 331.2333 1543.771 .631 .982 
C5 331.5333 1551.844 .756 .982 
D1 331.4333 1528.185 .457 .982 
D2 331.4667 1542.051 .640 .982 
D3 331.3000 1541.941 .518 .982 
D4 331.6000 1537.283 .539 .982 
D5 331.6333 1526.792 .464 .982 
E1 331.4667 1523.430 .525 .982 
E2 331.8333 1505.385 .698 .982 
E3 331.6667 1508.161 .729 .982 
E4 331.6333 1506.309 .640 .982 
E5 331.6333 1527.275 .527 .982 
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E6 331.7333 1522.547 .510 .982 
F1 331.4667 1514.189 .735 .982 
F2 331.6667 1510.092 .662 .982 
F3 331.4333 1517.220 .614 .982 
F4 331.6333 1521.275 .559 .982 
F5 331.6000 1526.110 .457 .982 
F6 331.5667 1520.185 .607 .982 
F7 331.6667 1510.023 .699 .982 
F8 331.5000 1504.879 .779 .982 
G1 331.5000 1517.983 .641 .982 
G2 331.5667 1528.047 .547 .982 
G3 331.6667 1515.747 .686 .982 
G4 331.8000 1524.993 .520 .982 
G5 331.9000 1499.955 .739 .982 
G6 331.6333 1498.447 .815 .982 
G7 331.6000 1502.800 .802 .982 
H1 331.4000 1512.455 .719 .982 
H2 331.5333 1522.326 .634 .982 
H3 331.5000 1523.776 .578 .982 
H4 331.4667 1508.740 .664 .982 
H5 331.6000 1517.007 .608 .982 
H6 331.5000 1534.879 .338 .982 
H7 331.5333 1518.051 .621 .982 
I1 331.3000 1514.079 .732 .982 
I2 331.3333 1526.368 .620 .982 
I3 331.4000 1521.283 .605 .982 
I4 331.5667 1503.357 .732 .982 
I5 331.5000 1510.741 .650 .982 
I6 331.4667 1518.533 .610 .982 
I7 331.4333 1524.875 .673 .982 
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I8 331.5000 1514.190 .710 .982 
J1 331.3000 1520.286 .731 .982 
J2 331.4333 1517.426 .651 .982 
J3 331.4667 1530.257 .518 .982 
J4 331.4667 1528.602 .466 .982 
J5 331.5667 1521.426 .584 .982 
J6 331.3667 1512.792 .656 .982 
J7 331.4667 1527.844 .480 .982 
J8 331.6333 1517.413 .559 .982 
K1 331.5000 1519.845 .608 .982 
K2 331.5333 1512.671 .716 .982 
K3 331.5667 1515.220 .698 .982 
K4 331.6000 1508.593 .798 .982 
K5 331.6000 1505.628 .851 .982 
K6 331.6000 1500.110 .803 .982 
K7 331.4333 1508.185 .819 .982 
K8 331.5667 1511.357 .768 .982 
K9 331.4000 1515.697 .710 .982 
L1 331.5333 1531.568 .448 .982 
L2 331.4667 1525.430 .568 .982 
L3 331.5333 1514.602 .682 .982 
L4 331.6000 1516.938 .697 .982 
L5 331.3667 1528.102 .546 .982 
M1 331.3667 1511.964 .709 .982 
M2 331.2667 1508.202 .772 .982 
M3 331.2333 1502.530 .808 .982 
M4 331.4667 1512.051 .723 .982 
M5 331.6000 1504.662 .772 .982 
M6 331.5000 1507.155 .742 .982 
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Case Processing Summary 
 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.982 85 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง การบริหารงานวชิาการทีส่่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
…………………………………………………………………. 

 ค าช้ีแจง  
  1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการจดัท าวทิยานิพนธ์  
      เร่ือง การบริหารงานวชิาการท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  
  2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยแบ่งเป็น      
             ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม      
             ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
             ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
  3. ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ ตามความคิดเห็นและความเป็นจริงของการท างาน                   
              ท่านมากท่ีสุด 
 
            ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบคุณในความร่วมมือ
มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
        
        
             

            นางสาวจุฑามาศ  การสินครบุรี  
    นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  

                             คณะศึกษาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
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ตอนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  (   )  หน้าข้อความทตีรงกบัสถานภาพของท่าน 

ข้อที่ 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. 
 เพศ 

  

(  )  พระภิกษุ                  (   )  แม่ชี                       

(   )  ชาย                       (   ) หญิง 

2. 
 อายุ 

  

(   )  ไม่เกิน 30 ปี               (   )  31 - 40  ปี              

(   )  41 - 50  ปี                (   )  51 ปีข้ึนไป       

3. 
 วุฒิการศึกษา 

  

(   )  ต ่ากวา่ปริญญาตรี        (   )  ปริญญาตรี             

(   )  ปริญญาโท                (   )  ปริญญาเอก 

4. 
 ต าแหน่งหน้าทีปั่จจุบัน 

  
(   )  ผูบ้ริหาร                   (   )  อาจารย ์                 (   )  เจา้หนา้ท่ี 

5. 
 ประสบการณ์การท างาน 

  

(    )  1 - 5  ปี                  (    )  6 - 10  ปี                

(   )  11 - 15 ปี                 (    )  16  ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2 การบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด เพียงช่องเดียว  
โดยแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 
                   5  หมายถึง      การบริหารงานวชิาการ/การประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 
                   4  หมายถึง      การบริหารงานวชิาการ/การประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั  มาก  
                   3  หมายถึง      การบริหารงานวชิาการ/การประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
                   2  หมายถึง      การบริหารงานวชิาการ/การประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั   นอ้ย  
                   1  หมายถึง      การบริหารงานวชิาการ/การประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อ การบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
ด้านหลกัสูตรการสอน 

1 
มีการบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ี
ก าหนดโดย กระทรวงศึกษาธิการ 

     

2 มีการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน      
3 มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตร์สาขานั้น  ๆ      

4 
มีการส่งเสริมใหจ้ดัท าหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ
และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึ่งประสงค ์

     

5 มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้ าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้      
6 มีการวจิยั และประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง      

ด้านการศึกษาวจัิย 
7 มีการส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา      

8 
การศึกษาวเิคราะห์ วิจยั การบริหาร การจดัการและการพฒันา
คุณภาพงานวชิาการอยา่งต่อเน่ือง  
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ข้อ 
การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วทิยาลยั 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
9 มีการน าผลการวจิยัมาพฒันาคุณภาพงานวชิาการในสถาบนั      

10 
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการศึกษา วเิคราะห์วจิยั 
เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

     

11 เผยแพร่ผลงานการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน      
ด้านการจัดการศึกษาวชิาพระพุทธศาสนาในมหาวทิยาลยั 

12 

มีการก าหนดใหศึ้กษาดา้นพระพุทธศาสนาเป็นวชิาพื้นฐานในทุก
หลกัสูตร ควบคู่ไปกบัการพฒันาปรับปรุงคุณภาพหลกัสูตรทุก
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

     

13 มุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม      

14 
มีการก าหนดใหผู้เ้รียนตอ้งเรียนและฝึกอบรมกรรมฐานตลอด
หลกัสูตรก่อนส าเร็จการศึกษา 

     

15 
จดัการเรียนการสอนมุ่งพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

     

ด้านการวดัผลและประเมินผล 

16 
บณัฑิตมีความรอบรู้ทางดา้นพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ ่
พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

     

17 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน      
18 ก าหนดหลกัเกณฑก์ารวดัผล และประเมินผลของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน      

19 
ส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าเกณฑก์ารวดัผล และประเมินผลใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการศึกษา  

     

20 อาจารยว์ดัผล และประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง      

21 
อาจารยมี์การพฒันาเคร่ืองมือการวดัผล และประเมินผลตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
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ตอนที ่3  การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด เพียงช่องเดียว  
โดยแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 
                   5  หมายถึง      การบริหารงานวชิาการ/การประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 
                   4  หมายถึง      การบริหารงานวชิาการ/การประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั  มาก  
                   3  หมายถึง      การบริหารงานวชิาการ/การประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
                   2  หมายถึง      การบริหารงานวชิาการ/การประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั   นอ้ย  
                   1  หมายถึง      การบริหารงานวชิาการ/การประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อ การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
ด้านปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 

1 
มีการจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสถาบนั โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั 

     

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัไปสู่หน่วยงานภายใน      

3 
มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 
พนัธกิจ คือดา้นการเรียนการสอน  การวจิยั การบริการวชิาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  

     

4 
มีการก าหนดตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการประจ าปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 

     

5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ  4  พนัธกิจ      

6 
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ และน าผล
การประเมิน มาปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อ การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
ด้านการผลติบัณฑิต 

7 
มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรระหวา่งสถาบนักบั
ภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพของหลกัสูตร 

     

8 
มีการจดัระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

     

9 
ทุกหลกัสูตรมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     

10 
มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตาม
แนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนิน
ตามระบบท่ีก าหนด 

     

11 
มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวจิยั หรือจากกระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

     

12 
มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
และประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 

     

13 มีระบบการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต      

14 
มีการวดัระดบัผลส าเสร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดั
ใหก้บันกัศึกษา 

     

ด้านกจิกรรมพฒันานักศึกษา   
15 มีการจดับริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วติแก่นกัศึกษา      
16 มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา      
17 มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัศึกษา      
18 มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า      
19 มีการจดักิจกรรมพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหก้บัศิษยเ์ก่า      

20 
มีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายใน
สถาบนัระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั   

     

 



132 
 

ข้อ การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

21 
มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการ และน าผลการประเมินมา
แกไ้ขและปรับปรุงการใหบ้ริการ 

     

ด้านงานวจัิย 

22 
มีระบบบริหารงานวิจยั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการวจิยั
ของสถาบนั และด าเนินตามระบบท่ีก าหนด 

     

23 มีการบูรณาการกระบวนการวจิยักบัการจดัการเรียนการสอน      

24 
มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัและใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณการ
วจิยัแก่อาจารยแ์ละนกัวจิยั 

     

25 มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวจิยั      
26 มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั      
27 มีหอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวิจยั      

28 
มีการติดตามและประเมินผลงานวจิยัของผูท่ี้ไดรั้บทุนสนบัสนุนของ
สถาบนั และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจ
ดา้นการวิจยัของสถาบนั 

     

ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม 
29 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด      
30 มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน      
31 มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการวจิยั      

32 
มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวชิาการ
แก่สังคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 

     

33 
มีการส ารวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคภาคเอกชน 
เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการบริการทาง
วชิาการตามจุดเนน้ของสถาบนั 

     

34 
มีความร่วมมือดา้นบริการทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน หรือภาครัฐ เอกชน 
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ข้อ การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

35 
มีการพฒันาความรู้ท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการทางวชิาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

     

36 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวชิาการ
ต่อสังคม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการวชิาการต่อ
สังคมใหดี้ยิง่ข้ึน 

     

การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

37 
มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนดไว ้

     

38 
มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการ
จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 

     

39 
มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อ
สาธารณชน 

     

40 
มีการจดักิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ ์สืบสาน พฒันา เผยแพร่ศิลปะและ
วฒันธรรม 

     

41 
มีการบริการวชิาการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม โดยมีความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน  

     

42 มีสถานท่ีเพื่อเผยแพร่และบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม      

43 
มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศึกษา 

     

44 

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศึกษา 
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ข้อ การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
ด้านการบริหารและการจัดการ 

45 
สภาสถาบนัปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายก าหนดนโยบายครบถว้น
และมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดล่วงหนา้ 

     

46 
มีการก าหนดวสิัยทศัน์ ทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงั
บุคลากรทุกระดบั  

     

47 
มีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการ ให้อ านาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

     

48 
ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน  เพื่อสามารถ
ท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 

     

49 
มีการก าหนดประเด็นความรู้   และเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 

     

50 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง      
51 มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง      

52 
มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และ
ด าเนินการตามแผน 

     

53 
มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินมา ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

     

ด้านการเงินและงบประมาณ 

54 มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั      

55 
มีแนวทางการจดัหาทรัพยากรท่งดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการ
วางแผน การใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

     

56 
มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธ
กิจและการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 

     

57 
มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภา
สถาบนัอยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง 
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ข้อ การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

58 
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท างานท่ีตรวจ ติดตาม
การใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด 

     

ด้านระบบกลไกการประกนัคุณภาพ 

59 

มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและการพฒันาการของสถาบนั ตั้งแต่
ระดบัภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

     

60 
มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

     

61 มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั      

62 
มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลใหมี้การพฒันาผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 

     

63 
มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระหวา่งสถาบนัและมีกิจกรรมร่วมกนั 

     

64 
มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพฒันาข้ึน และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ นามสกุล    นางสาวจุฑามาศ  การสินครบุรี 
วนั เดือน ปี เกดิ    5  เมษายน พ.ศ. 2534 
สถานทีเ่กดิ    จงัหวดัพิษณุโลก ประเทศไทย 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   229/1 หมู่  24  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง  

จงัหวดัพิษณุโลก 65220 
โทรศพัท ์0807893875 

ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ. 2551 - 2555   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   
     ศาสนศาสตรบณัฑิต (พุทธศาสตร์)   
  
ประวตัิการท างาน 
พ.ศ. 2556 - 2559   เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป  
   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
รางวลัหรือทุนการศึกษา   ทุนอุดหนุนวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา 
     บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
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