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สรุปการประชาพิจารณ 

ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เครือขายวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆในตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  

ณ หองประชุม ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) วิทยาเขตขอนแกน  

------------------------------------------------------- 

ผูเขารวมประชาพิจารณ 

๑. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน 

๒. พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. พระมหาสุระศกัดิ์  ธีรวํโส  ผูอํานวยการ สํานักงานประกันคุณภาพ 

๔. พระครูโพธิชยานุสิฐ   อาจารย วิทยาเขตหนองคาย 

๕. พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.  ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาเขตขอนแกน 

๖. พระครูปริยัติธรรมวงศ, รศ.ดร.  ประธานหลักสูตร/ปรัชญา/ป.ตรี วิทยาเขตขอนแกน 

๗. พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.  ผอ.หลักสูตร/ปรัชญา/ ป.โท-เอก วิทยาเขตขอนแกน 

๘. พระรชต กตปุญโญ   ประธานหลักสูตร/การสอนภาษาไทย/ป.ตรี วิทยาเขตขอนแกน 

 ๙. พระมหาสมชาย กิตฺติปฺโญ  ประธานหลักสูตร/ภาษาอังกฤษ/ป.ตรี วิทยาเขตขอนแกน 

 ๑๐. พระครูปริยัติสารการ, ดร.  ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแกน 

 ๑๑. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา 

 ๑๒. พระครูธรรมธรศิริวัฒน  ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

 ๑๓. พระครูปริยัติคุณรังสี  รตนรํส ี อาจารยวิทยาลัยสงฆเลย 

 ๑๔. พระมหาสุภวิชญ  ปภสฺสโร  อาจารยวิทยาลัยสงฆเลย 

 ๑๕. พระมหาพงศทราทิตย สธุีโร  อาจารยวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 

 ๑๖. พระมหาวิฑูรย  สิทฺธิเมธี, ดร.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ  

 ๑๗. พระมหาสังคม  ชยานนฺโท, ดร. ผูอํานวยการสํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ

 ๑๘. พระมหาประกาศ  อาภากโร   รก.รอง ผอ.ฝายบริหาร วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ

๑๙. พระครูสารกิจประยุต, ดร.  รก.รอง ผอ.ฝายกิจการนิสิต/ 

ประธานหลักสูตรฯ สาขาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 

๒๐. พระครูโพธิธรรมานุศาสก  เลขานุการฯ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๒๑. พระมหาปพน  กตฺสาโร  อาจารยวิทยาเขตขอนแกน 

๒๒. พระสมบัติ  ฐิตศาโณ   อาจารย วิทยาเขตขอนแกน 

๒๓. อาจารยไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ  ผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานประกันคุณภาพ 

๒๔. นางสาวฐาณิชญาณ  มัควัลย  รองผูอํานวยการ สํานักงานประกันคุณภาพ 

๒๕. นายอนันต  คติยะจันทร  อาจารยวิทยาเขตหนองคาย 

๒๖. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการวิทยาเขตขอนแกน 

๒๗. นายศักธินันท ศรีหาบงค  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตขอนแกน 



๒ 

๒๘. ดร.เรียงดาว ทวะชาล ี  รองผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตขอนแกน 

๒๙. นางสาวอมรรัตน เตชะนอก  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลัยสงฆ วิทยาเขตขอนแกน 

๓๐. นางรพีพร  มณีวรรณ   ผูอํานวยการสวนสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตขอนแกน 

๓๑. ดร.สมปอง ชาสิงหแกว  ผอ.หลักสูตร/พุทธบริหารการศึกษา/ป.เอก วิทยาเขตขอนแกน 

๓๒. ดร.สุนทร  สายคํา   ผอ.หลักสูตร/พุทธบริหารการศึกษา/ป.โท วิทยาเขตขอนแกน 

๓๓. ผศ.ดร.ชาญชัย  ฮวดศร ี  ผอ.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตขอนแกน 

๓๔. ผศ.อนุสรณ นางทะราช   ประธานหลักสูตร/สังคมศึกษา/ป.ตรี วิทยาเขตขอนแกน 

๓๕. ดร.ภูษิต ปุลันรัมย   เลขานุการหลักสูตร รป.ศ. วิทยาเขตขอนแกน 

๓๖. นายทรงพล โชติกเวชกุล  อาจารยประจําหลักสูตร รป.ศ. วิทยาเขตขอนแกน 

๓๗ นางประกายเพชร  ชารินทร  นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตขอนแกน 

๓๘. นางสาวสาริกา ไสวงาม  นักจัดการงานทั่วไป วิทยาเขตขอนแกน 

๓๙. นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน  นักจัดการงานทั่วไป วิทยาเขตขอนแกน 

๔๐. ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงศ  อาจารยวิทยาเขตนครราชสีมา 

๔๑. นางสาวนันทพร  ดิษกิ่ง  นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา 

๔๒. ผศ.สุพิมล  ศรศักดา   รก.ผูอํานวยการ วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๔๓. ผศ.ดร.ธนู  ศรีทอง   อาจารย วิทยาเขตสุรินทร 

๔๔. นายเขมกร  อุสาหดี   นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตสุรินทร 

๔๕. ดร.ศตพล  ใจสบาย   รก. รอง ผอ.ฝายบริหาร วิทยาลัยสงฆนครพนม 

๔๖. นายณลิณ  ควรครู   อาจารย วิทยาลัยสงฆนครพนม 

๔๗. นายมาวิน  โทแกว   อาจารย วิทยาลัยสงฆนครพนม 

๔๘. นายรังสิทธิ วิหกเหิน   รก.ผอ.สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 

๔๙. นายอนุศาสน วรบูรณภูมิสุข  รก.หัวหนากลุมงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 

๕๐. ผศ.ดร.ฐานิดา  มั่นคง  รก.รอง ผอ.วส. ฝายวิชาการ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

๕๑. นายธยายุส  ขอเจริญ  อาจารยสาขาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

๕๒. นางสาวนันทนา  ศรีเสมอ  นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

๕๓. ดร.สุกานดา จันทวารยี  รก.ผูอำนวยการสํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 

๕๔. นางสาววชัรมน  จันรอง  นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ

๕๕. นางสาวกมัยธร  มงคลกุล  บรรณารักษ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

๕๖. นางสาวพิมวดี  คํามูล  ผอ.สํานักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 

๕๗. ดร.ศิลป  ชื่นนิรันดร   ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 

๕๘. นายชาญชัย เพียงแกว  เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 

๕๙ นายจตุรภัทร สืบสาย   นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 

๖๐. นายพิพัฒนา  สารพัน  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วิทยาเขตขอนแกน 

๖๑. นางสาวพรพรรณ  คะหาญ  นักจัดการงานทั่วไป วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๖๒  นางเปรมฤดี  จงสูงเนิน  บรรณารักษฯ วิทยาเขตอุบลราชธานี 



๓ 

๖๓. ดร.สมปอง  ชาสิงหแกว  ผอ.หลักสูตรพุทธบริหาร วิทยาเขตขอนแกน 

๖๔. ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส  อาจารย วิทยาเขตขอนแกน 

 

ผลการประชาพิจารณ 
 

ที ่ ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม 

ความคิดเห็น 

เห็นชอบ 

ควร

แกไข/

ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

ใหปรับ/แกไขเปน 

 ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม ระดับหลักสูตร    

๑ บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค  สอบผ านภาษาอั งกฤษและ  

เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตามเกณฑ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

√  ควรปรับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

- แยกการคิดคะแนนเปน ๓ ประเด็น 

คื อ  ( ๑ )  คุณลั กษณะบัณฑิ ตที่ พึ ง

ประสงค (๒) สอบผานภาษาอังกฤษ

และ (๓)  เทคโนโลยีสารสนเทศการ

สื่อสาร นําคะแนนมารวมกัน จากนั้น 

หารดวย ๓ (คิดคะแนนแบบคุณภาพ

อาจารย) 

- ควรปรับคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

เทากับรอยละ ๘๐ ในทกุประเด็น 

 ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม ระดับคณะ วิทยาเขต 

วิทยาลัย 

   

๑ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือ

หลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) ทีเ่ปน

หลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตร หรือ

หลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขาม

สถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

√   - ปรับขอความในสูตรการคํานวณ จาก 

วา “และ” เปน “หรือ” 

- เพิ่มคํานิยามของคําวา “บูรณาการ

ระหวางศาสตร” “ผลลัพธการเรียนรูที่

ชั ด เ จ น ”  “ ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง ” 

“หลั กสู ต ร ใหม ”  “หลั กสู ต ร ไม มี

ปริญญา (non degree)”  

๒ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผาน

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการ

สื่อสาร 

√    

๓ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรม

ทางพระพุทธศาสนาที่มกีารนําไปใช

ประโยชน 

√  - ควรใชงานวิจัยทีเ่สร็จสมบูรณในป

การศึกษาทีร่ับการประเมิน 



๔ 

ที ่ ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม 

ความคิดเห็น 

เห็นชอบ 

ควร

แกไข/

ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

ใหปรับ/แกไขเปน 

- เพิ่มเติมคําอธิบายเพิ่มเติมในประเด็น

การนําไปใชประโยชน 

๔ ผลการบริการวิชาการที่เสริมสรางความ

เขมแข็งแกชุมชน (smart community) 

 √ -ควรเพิ่มคํานิยามของชุมชนเขมแข็งให

ชัดเจน 

-ควรตั ดภาษาอั งกฤษที่ ว า  smart 

community 

๕ ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอด

ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบ

สรางสรรค 

√   

๖ ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ภายในองคกร  

√   

๗ ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

 √ ควรแกตัวบงชี้เปน  

“ผลการดําเนินการเครือขายความ

รวมมือในประเทศหรือระหวาง

ประเทศ” 

๘ ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของผูบริหาร 

อาจารยและนิสิต ที่ไดรับรางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

 √ -ควรแกตัวบงชี้ เปน 

“ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

หรือการบริหารจัดการของสวนงาน

ผูบริหาร อาจารยหรือนิสิต ที่ ไดรับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ” 

- ควรปรับเกณฑการประเมนิ ดังนี้  

     ๑ รางวลั ได ๑ คะแนน 

     ๒ รางวลัได ๒ คะแนน 

     ๓-๔ รางวัลได ๓ คะแนน 

     ๕-๖ รางวัลได ๔ คะแนน 

     ๗-๘ รางวัลได ๕ คะแนน 

- ควรเพิ่มการนับผลงานได รางวัล

เทียบเทาที่ ๑ ๒ หรือ ๓ เชน รางวัล

ดีเดน รางวัลมงกฎุเพชร 

 



๕ 

ที ่ ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม 

ความคิดเห็น 

เห็นชอบ 

ควร

แกไข/

ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

ใหปรับ/แกไขเปน 

 ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม ระดับสถาบัน    

๑ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือ

หลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) ทีเ่ปน

หลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตร หรือ

หลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขาม

สถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

√   

๒ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่ มี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผาน

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการ

สื่อสาร 

√   

๓ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรม

ทางพระพุทธศาสนาที่ มี การนํ า ไป ใช

ประโยชน 

√   

๔ ผลการบริการวิชาการที่เสริมสรางความ

เขมแข็งแกชุมชน (smart community) 

 √ -ควรเพิ่มคํานิยามของชุมชนเขมแข็งให

ชัดเจน 

-ควรตั ดภาษาอั งกฤษที่ ว า  smart 

community 

๕ ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอด

ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบ

สรางสรรค 

√   

๖ ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ภายในองคกร 

√   

๗ ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

√   

๘ ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของผูบริหาร 

อาจารยและนิสิต ที่ไดรับรางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

 √ -ควรแกตัวบงชี้ เปน 

“ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

หรือการบริหารจัดการของสวนงาน

ผูบริหาร อาจารยหรือนิสิต ที่ ไดรับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ” 

 






