
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ------------------------- 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๙ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ จึงมีมตใิห้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
 “สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 

วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย กอง ส านักงานประกันคุณภาพ ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ส านักงานพระสอนศีลธรรม ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  โครงการขยายห้องเรียน และหน่วย
วิทยบริการ  

 “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” หมายความว่า การติดตาม การควบคุม การตรวจสอบ
และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

 “การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก” หมายความว่า การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
หรือผู้ประเมินภายนอก 



 “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
มหาวิทยาลัย 

 “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ
ผู้ประเมินภายนอก 

 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวดที่ ๒ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ข้อ ๖  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 (๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพ

และมาตรฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 (๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๗  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ 
ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย และหลักการและแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

 

หมวดที่ ๓ 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ อธิการบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี และคณบดี  
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา จ านวนไม่ เกินสี่รูปหรือคน ซึ่ง

อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
(๖) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ

ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ   
คณะกรรมการตามข้อ ๘ (๔) ด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 



     ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๘ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
แทนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน 
 ข้อ ๙  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เพ่ือเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
(๓) ก ากับและดูแลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(๔) ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เพ่ือมอบให้ส่วนงานที่ดูแลด้านการ

พัฒนาบุคลากรน าไปปฏิบัติ 
(๕) ก าหนดแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามนโยบายการประกันคุณภาพ 
(๖) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(๘) อนุมัติรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอก 
(๙) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ของมหาวิทยาลัย แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
(๑๐) ก ากับและติดตามการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพ่ือท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจ

และหน้าที่ของคณะกรรมการ  
(๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง  วิธีการประชุม ให้น า
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๑๑ ส านักงานประกันคุณภาพด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี ส านักทะเบียนและ
วัดผล ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขต     
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ศูนย์ และวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมให้น า
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้
จัดสรรเป็นการเฉพาะและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 



หมวดที่ ๔ 
 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

   ข้อ ๑๔ ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ในกรณีที่ส่วนงานมีผลการประเมินไม่ผ่านในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและให้มีผลกระทบ
ต่อการขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ก็ได้ 
 ข้อ ๑๕ กระบวนการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต้องด าเนินการทุกรอบปีการศึกษา และให้น า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๕ 
 วิธีการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

 ข้อ ๑๖ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
  (๑) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าแผนประจ าปีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  (๒) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยที่
ครอบคลุมการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๓) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ด าเนินการโดยคณะกรรมการคณะ
หนึ่งที่แต่งตั้งโดยอธิการบดี  
  (๔) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งเปิดเผย
ต่อสาธารณชน 
  (๕) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พร้อมทั้งแผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
  (๖) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาก ากับและติดตามการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๗ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน 
  (๑) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานจัดท าแผนประจ าปีด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนประจ าปีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  (๒) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ให้ครอบคลุมการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



  (๓) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน ด าเนินการโดยคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ที่แต่งตั้งโดยอธิการบดี  
  (๔) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของส่วนงาน เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
  (๕) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานน าเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน พร้อมทั้งแผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือรับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
  (๖) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาก ากับและติดตามการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 
 ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
พร้อมทั้งแผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้มี
อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
 

     (พระธรรมสุธี) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

 

 

 

 

 


