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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับสถาบัน จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 และเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีก าหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบและประเมินในแต่ละองค์ประกอบตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนด เพื่อรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง แนวทางการประเมินตนเองยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. ประกอบด้วย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ   
องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยฉบับนี้
เป็นรายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ศึกษาวิเคราะห์
และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางที่ควร
พัฒนาตลอดปีการศึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 -  31 กรกฎาคม 2561) โดยเขียนเป็นความบรรยายแยกเป็น
องค์ประกอบทีละตัวบ่งชี้ จากนั้นก็ประเมินตนเองว่าผลการด าเนินงานอยู่ในระดับใด และมีหลักฐานอ้างอิงซึ่ง
ไม่ได้บรรจุอยู่ในรายงานสรุปผลประเมินตนเองเล่มนี้ แต่ได้จัดท าเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบ โดยใช้อ้างอิง
เป็นรหัสเอกสาร 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองในรายงานฉบับนี้       
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่สามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการ 
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

                       

        (พระเทพบัณฑิต) 
                       อธิการบดี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2560 

จากการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2561 ภายใต้ทิศทางซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายหลัก
ที่จะพัฒนาสู่ผู้น าในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “บริการ      
วิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ” และวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่ผลิตบัณฑิต ซึ่งมีความเป็นเลิศทางด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ” พบว่า ในปีการศึกษา 2560 นี้ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ประเมินตนเองใน 5 องค์ประกอบ รวมจ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน
การประเมินเท่ากับ  3.69  ได้คุณภาพในระดับดี โดยมีผลการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 
1. การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต ของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงพันธกิจการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัย
น าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ทั้งคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ และค านึงถึงการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือรองรับความ
ต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีผลการ
ประเมินตนเองเท่ากับ 3.36 ได้คุณภาพในระดับพอใช้ 

 
2. การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหา  

มกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแก่อาจารย์ประจ า นักวิจัย ตลอดจนการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยภายใน ภายนอก และสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยในการท างานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มี
ผลการประเมินตนเองเท่ากับ 4.05 ได้คุณภาพในระดับดี 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ ของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการ
ให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนและสังคมโดยกว้าง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
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ประสบการณ์ของอาจารย์น ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีผลการประเมินตนเองเท่ากับ 3.00 ได้คุณภาพในระดับพอใช้ 

4. การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการส่งเสริมให้สถาบันมี
ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน พัฒนาองค์ความรู้ให้ดีขึ้น จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีผลการประเมินตนเองเท่ากับ 5.00 ได้คุณภาพในระดับ
ดีมาก 

5. การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงความส าคัญของการบริหาร โดยมีสภา
มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เช่น  
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด  เพ่ือให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือ
น าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีผลการประเมิน
ตนเองเท่ากับ 3.66 ได้คุณภาพในระดับดี 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาจจ าแนกตามระยะเวลาที่ได้พัฒนามา

จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ได้ 3 ยุค ดังนี้ 

 

ยุคที่ 1 : ยุคเป็นวิทยาลัย (พ.ศ. 2436 – 2488) 
“มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” เดิมเป็นวิทยาลัยเรียกว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย” ได้รับการ

สถาปนา (จัดตั้ง) ขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) ซึ่งเป็นวันคล้ายกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และได้พระราชทานนามว่า“มหามกุฏราชวิทยาลัย” เพ่ือถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์
เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่ส า คัญ
พระองค์หนึ่งของไทย และทรงตั้งวัตถุประสงค์ของการสถาปนา “มหามกุฏราชวิทยาลัย” ไว้ตอนหนึ่งว่า “เพ่ือ
เป็นที่เล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมของภิกษุสามเณร” ดังแจ้งความของกระทรวงธรรมการ ลงวันที่  23 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 10 หน้า 526 

 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ทรงฉายภาพร่วมกับพระเถระกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุดแรก พ.ศ. 2436 
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ยุคที่ 2 : ยุคเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา (พ.ศ. 2488 – 2540) 
ในยุคนี้เริ่มจากปี พ.ศ. 2488 โดยกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม

หลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะทรงด ารงพระสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นนายกกรรมการ ได้มีมติ
ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้น เรียกว่า “สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย” กล่าวได้ว่า มหามกุฏราชวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา เป็นไปตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระด าริไว้เมื่อครั้งที่
พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และได้เปิดท าการสอนในรูปแบบของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 16 
กันยายน พ.ศ. 2489 และมีวัตถุประสงค์ตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตั้งไว้ 
3 ประการ คือ 

(1) เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ 
(2) เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาวิทยา ซึ่งเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศแห่งกุลบุตรทั้งหลาย 

  (3) เพ่ือเป็นสถานที่จัดสั่งสอนพระพุทธศาสนา 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงมีพระด าริในเรื่อง
การศึกษาที่กว้างไกล ทรงเห็นว่าพระภิกษุสามเณรนั้นควรจะได้ศึกษาทั้งความรู้ทางพระศาสนาและความรู้    
อ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม ซึ่งทรงเรียกว่า “วิทยา” อันเป็นของชาติภูมิและ
ต่างประเทศ เพราะความรู้ดังกล่าวนี้ แม้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพระศาสนาโดยตรง แต่ก็จะเป็นสื่อกลาง
และปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อ
บ้านเมือง ไม่ว่าพระภิกษุสามเณรนั้นจะยังคงอยู่ในสมณเพศ หรือลาสิกขาออกไปเป็นพลเมืองของชาติในยุคที่  
2 (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516) เมื่อนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ขยายการศึกษาจาก
ส่วนกลางออกสู่ส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งเป็นวิทยาเขต 7 แห่ง และวิทยาลัย 1 แห่ง รวมเป็น 8 แห่ง คือ 

(1) วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(2) วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครปฐม 
(3) วิทยาเขตอีสาน ตั้งอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่น 
(4) วิทยาเขตล้านนา ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
(5) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(6) วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
(7) วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเลย 
(8) มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา 
ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่าวิชาการทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งจ าเป็นและ

มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจ า เป็นต้องมีความรู้
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ความสามารถในการสอนธรรมะที่ทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและวิทยาการด้าน    
ต่าง ๆ จึงอนุมัติให้เปิดด าเนินการจัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น เพ่ือเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก เรียกว่า “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยได้
เปิดสอนในระดับปริญญาโท ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2531 

 
อาคารเรยีนและอาคารส านักงาน สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 

ยุคที่ 3 : ยุคเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) 
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา อันมีนามว่า “สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย” ได้พัฒนามาเป็น

มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้นามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นเรียกว่า“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 
2540” กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นนิติบุคคล 
และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาที่กว้างกว่าเดิม คือ ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม
และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งทะนุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม 
(มาตรา 6) 

   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ซึ่งย้ายไปยังสถานท่ีใหม่ ณ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2548 
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ในยุคที่ 3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดการสอนในระดับปริญญาเอกเป็นครั้งแรกเมื่อวั นที่ 
10 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2549 ได้ขยายการศึกษาจากวิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยจัดตั้งเป็นวิทยาลัย
เพ่ิมอีก 2 แห่ง คือ 

(1) วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ตั้งอยู่ที่จังหวัดยโสธร 
(2) วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาต่าง  ๆ ตั้งแต่ระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะวิชา 5 คณะ คือ 
(1) บัณฑิตวิทยาลัย 
(2) คณะศาสนาและปรัชญา 
(3) คณะมนุษยศาสตร์ 
(4) คณะสังคมศาสตร์ 

  (5) คณะศึกษาศาสตร์ 

 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ 
1. ปรัชญา (Philosophy) 

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา 
Academic Excellence based on Buddhism 

2. ปณิธาน (Aspiration) 
มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธ 

ศาสนา พัฒนากระบวนการด ารงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม ชี้น าและแก้ไขปัญหาสังคมด้วยหลักพุทธธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. วิสัยทัศน์ (Vision Statement) 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
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4. พันธกิจ (Mission Statements) 
ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณร

และคฤหัสถ์ รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

(1) ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ 
(2) ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คือ คิดดี พูดดี และท าดี ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา 
(3) บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประจักษ์ชัดเจนต่อ

สังคมไทยและสังคมโลก 
(4) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าและสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งทางสังคมศาสตร์  และมี

คุณภาพทั้งด้านความรู้และความประพฤติ 
(5) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้ และ

เป็นศูนย์กลางทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
1.3 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต      

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผย
แผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 
1.4 โครงสร้างองค์การ และโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างองค์การ (โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน) หรือโครงสร้างการบริหาร เป็นการจัดตามความ
ในมาตราที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และเป็นการจัดตาม
รูปแบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจและหน้าที่ก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่ง
กิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 6 คือ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
วิจัย ส่งเสริม และให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒธรรม 

การจัดโครงสร้างและระบบการบริหารมหาวิทยาลัย ในแต่ละส่วนงานหรือองค์กรมีความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ตามความในมาตรานั้น ๆ โดย
อาจจ าแนกองค์กรหรือส่วนงานหลัก ๆ คือ 
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(1) สภามหาวิทยาลัย   (2) สภาวิชาการ   (3) ส านักงานอธิการบดี 
(4) ส านักงานวิทยาเขต (5) บัณฑิตวิทยาลัย  (6) คณะ 
(7) สถาบัน    (8) ส านัก   (9) ศูนย์   
(10) วิทยาลัย 
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบัน 

ส านัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 6 เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัย
อีกได้ 

ส านักงานอธิการบดีและส านักงานวิทยาเขต อาจแบ่งส่วนงานเป็นกอง บัณฑิตวิทยาลัยอาจแบ่ง
ส่วนงานเป็นส านักงานคณบดีหรือกอง คณะอาจแบ่งส่วนงานเป็นส านักงานคณบดี ภาควิชาหรือกอง ส่วน
สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย อาจแบ่งส่วนงานเป็นส านักงานบริหาร กองหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 
                                         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 
                                         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 13 

1.5 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสภาชุดปัจจุบัน  
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1.6 หลักสูตรที่เปิดสอนประจ าปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  คณะศาสนาและปรัชญา 
            หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
            หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
            หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 คณะมนุษยศาสตร์ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 คณะสังคมศาสตร์ 
       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
       หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
       หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
       หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
       หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนพระพทุธศาสนา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

       หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
   หลักสูตรศึกษศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
      หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
      หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
      หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา 
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
      หลักสูตรศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
      หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

 หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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1.7 จ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 
ที ่ หน่วยงาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1 คณะศาสนาและปรัชญา          92  -  -  92  

2 คณะมนุษยศาสตร์        107  -  -  107  

3 คณะสังคมศาสตร์        278  -  -    278  

4 คณะศึกษาศาสตร์        368  -  -  368  

5 บัณฑิตวิทยาลัย -         212           54  266  

6 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย        266  -  -  266  

7 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย        638            7  -  645  

8 วิทยาเขตอีสาน        620  24           26  670  

9 วิทยาเขตล้านนา      1,529           68  -  1,597  

10 วิทยาเขตร้อยเอ็ด        757         181           13  951  

11 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชวิทยาลัย        318            5  -  323  

12 วิทยาเขตศรีล้านช้าง        278           76  -  354  

13 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูป
ถัมภ์ 

       102  -  -  102  

14 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร        474  -  -  474  

15 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ 

       386           15  -  401  

รวม      6,213         588         93  6,894  

 
2  
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1.8 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

ที ่ หน่วยงาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1 คณะศาสนาและปรัชญา          25  -  -           25  

2 คณะมนุษยศาสตร์          26  -  -           26  

3 คณะสังคมศาสตร์        135  -  -         135  

4 คณะศึกษาศาสตร์        140  -  -         140  

5 บัณฑิตวิทยาลัย -           30           14           44  

6 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย          66  -  -           66  

7 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย          88            7             95  

8 วิทยาเขตอีสาน        221            7           23         251  

9 วิทยาเขตล้านนา        466            7  -         473  

10 วิทยาเขตร้อยเอ็ด        246           70  -         316  

11 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชวิทยาลัย          32           17  -           49  

12 วิทยาเขตศรีล้านช้าง        141           43   -        184  
13 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูป

ถัมภ์ 
         15  -  -           15  

14 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร          96  -  -           96  

15 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ 

         91           17  -         108  

รวม      1,788         198           37  
     

2,023  
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1.9  อาจารย์และบุคลากร 

หน่วยงาน 
ปริญญาเอก ปริญญาโท 

รวม 
ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ รวม 

คณะศาสนาและปรัชญา  - 2 3 6 11  - 1  - 8 9 20 

คณะมนุษยศาสตร์  - 1 2 1 4  -  -  - 6 6 10 

คณะศึกษาศาสตร์  -  -  - 1 1  -  - 4 6 10 11 

คณะสังคมศาสตร์  - 1   2 3  -  - 2 10 12 15 

บัณฑิตวิทยาลัย  - 3 8 15 26  - 4  -  - 4 30 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

 -   2 5 7  -  - 1 18 19 26 

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  -   2 9 11  - 1   13 14 25 

วิทยาเขตอีสาน  - 2 2 14 18  -  - 2 23 25 43 

วิทยาเขตล้านนา 1 2 4 15 22  - 2  - 17 19 41 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด  - 1 3 21 25  - 1 1 26 28 53 

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  - 1 2 9 12  -  1 - 16 17 29 

วิทยาเขตศรีล้านช้าง  - 2 2 5 9  - 1  - 21 22 31 
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ใน
พระสังฆราชูปถัมภ์ 

 -  - 1 3 4  -  - 1 8 9 13 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร  -  - 1 4 5  -  -  - 11 11 16 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ 

 -  -   8 8  -  -  - 18 18 26 

รวม 1 15 32 118 166 0 11 11 201 223 389 
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1.10  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
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1.11  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

  รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ที่ด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิ ทยาลั ยคว ร ให้ ค ว ามส า คัญกับ

หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 1) และประเด็นกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตร และควรพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ที่มีการ
จัดเรียนการสอนในหลายวิทยาเขต  เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้มีความเหมาะสม ตามบริบทของวิทยาเขต 

     ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้
ความส าคัญกับหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยแต่งตั้ง
คณะท างานให้ควบคุมก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร 
และในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาองค์ประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตร ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2. มหาวิ ทยาลั ยคว ร ให้ ค ว ามส า คัญกับ
หลักสูตรเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีหลายหลักสูตรที่มี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนหลาย
หลักสูตร ถึงแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน
ของหลักสูตร แต่ยังไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่
การขอ TQR ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรน าหลักสูตร
ทุกหลักสูตรมาพิจารณาปรับปรุง มคอ.2 เพ่ือเป็นการ
เตรียมการในการขอขึ้นทะเบียนคุณภาพหลักสูตร 
TQR ตามเกณฑ์ของ สกอ.  

     มหาวิทยาลัยได้ น าข้อมูลมาพิจารณาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และผลการ
ประเมินย้อนหลัง รวมทั้งข้อมูลด้านคุณภาพของ
ผู้เรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรต่าง ๆ 
( Program Learning Outcomes) เ พ่ื อ ค้ น ห า           
อัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะของบัณฑิตจาก
หลักสูตรนั้น ๆ ว่าจะต้องมีองค์ความรู้อะไร สามารถ
ท าอะไรได้เพ่ือเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์การ
เผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์แนวโน้มของการ
รับนักศึกษาในอนาคต ที่มีโอกาสจะท าให้ผู้เข้าศึกษา
ต่อมีจ านวนลดลงเรื่อย ๆ และควรหากลยุทธ์เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่สนใจ
จะเข้าศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

      เนื่องจากภาวะการเกิดลดลงท า ให้จ านวน
นักศึกษาใหม่น้อยลง มหาวิทยาลัยจึงพยายามสร้าง 
Brand Positioning ของมหาวิทยาลัยให้โดดเด่น
และแตกต่าง โดยเน้นความส าคัญกับคุณภาพของ
การสอน และเน้นตอบโจทย์ความต้องการของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ว บ คู่ กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
พระพุทธศาสนา ในด้านหลักธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมที่สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
วิชาชีพในอนาคตได้ ซึ่งผู้บริหารตระหนักและมอบ
นโยบายหากลยุทธ์การรับสมัครนักศึกษาในปี
การศึกษา 2560 ได้แก่  
1.การประชาสัมพันธ์แบบเข้าพบนักศึกษา ตามเขต
พ้ืนทีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตใกล้เคียง 
- ส านักงานพระพุทธศาสนา  
- อบต.และเทศบาลใกล้เคียง  
- โรงงานในบริเวณใกล้เคียง 
2. การประชาสัมพันธ์เพ่ิมช่องทางหนังสือพิมพ์บน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  Facebook ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร การท า VDO สั้นประชาสัมพันธ์ ลง 
Youtube และในเว็บไซตม์หาวิทยาลัย 
3. การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น 

4. การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยควรมีการ
จัดท าแผนด้านการวิจัยให้ชัดเจนโดยใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในการวางแผนบริหารงานวิจัย เช่น 
ด้านงบประมาณวิจัย การก ากับติดตามให้งานวิจัย
เสร็จตามระยะเวลา และส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของตนเอง โดยให้มีสัดส่วน
การเผยแพร่ผลงานอาจารย์มากกว่าท าร่วมกับ
นักศึกษา 

      มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนด้านการวิจัย
โดยเน้นให้พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
ที่ชัดเจนและครอบคลุมงานวิจัยทุกด้าน ได้แก่  
1) ก าหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการน าแผน
บริหารงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ และมีการประเมิน
ความส าเร็จของแผน  
2) มีการก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบและกลไก
การบริหารงานวิจัยให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน  
3) สร้ างระบบและกลไกส่ งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์
งานวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้จากการ
วิจัยให้ชัดเจน โดยทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงการ
พัฒนาด้านงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรทางการ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ศึกษา จึงพัฒนาวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยเข้าฐาน TCI  ฐาน 2 เพ่ิมขึ้น 5 วารสาร 
ได้แก่  
1. วารสารบัณฑิตศาส์น 
2. วารสาร มมร วิชาการล้านนา 
3. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตร้อยเอ็ด 
4. วารสารวิชาการแสงอีสาน 
5. ศึกษาศาสตร์ มมร 
     เ พ่ื อ เ อ้ื อประโยชน์ ในการตี พิม พ์ เผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  

5. เนื่องจากยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานขาดการเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย ควรจัดตั้งหรือ
มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้สามารถก ากับ ติดตามการด าเนินงานด้านนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญของงานด้าน
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้
ยกฐานะจากเดิมโครงการครูพระสอนศีลธรรม 
เปลี่ยนเป็นส านักงานพระสอนศีลธรรม ซึ่งท าหน้าที่
ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นไปตาม
หลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ
หลักนโยบายของรัฐบาล และพัฒนางานบริการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ก้าวหน้าได้
มาตรฐาน เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจ
อันดีงานของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน อันจะ
น าไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนด้านบริการวิชาการ และ
แผนการท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ได้มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรม/โครงการ ตลอดทั้งภาคการศึกษา ได้แก่ 



    

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 
                                         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 34 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1.โครงการ/กิจกรรมส าหรับบุคลากร ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ วันลอยกระทง การท าบุญ
มหาวิทยาลัย  
2.โครงการ/กิจกรรม เน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือให้นักศึกษาซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถึง
ความเป็นชาติไทย โดยเน้นการบูรณาการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  ซึ่ ง
ประกอบด้วย  กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  
3.โครงการ/กิจกรรมที่อาจารย์จัดให้มีการบูรณาการ
ระหว่างการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ
เรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ  เช่น 
ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม และโครงการท านุบ ารุงและ
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเน้นให้
นักศึกษาและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรม โดยใช้หลักการของ PDCA ใน
การด าเนินการ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในแผนด้านบริการวิชาการ และแผนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือวัดความส าเร็จ 
และสามารถน าผลการด าเนินงานมาปรับแผนในปี
การศึกษาต่อไป 

6. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์
และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ที่สามารถขับเคลื่อนให้
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดย
ก าหนดตัวบ่งชี้เชิงผลลัพธ์จากการด าเนินงานของแผน

       มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนที่
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
กลยุทธ์ที่ท้าทายศักยภาพของมหาวิทยาลัยและน าสู่
การปฏิบัติในแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยน าตัวบ่งชี้
ของผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมมาเป็นแนวทางให้แต่
ละหน่วยงานปฏิบัติ  จนสามารถสะท้อนความส าเร็จ
ของกิจกรรมที่หน่วยงานได้ด าเนินงานอย่างชัดเจน
และส่งผลให้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี
บ ร รลุ ต าม เป้ าหมาย  และน า ไปสู่ วิ สั ยทั ศน์ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ได้ และควรสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในทุก
พันธกิจที่ด าเนินการ โดยมีผลลัพธ์ความส าเร็จของ
กิจกรรม/โครงการแต่ละโครงการ ด าเนินการแล้ว
เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้อย่างไรบ้าง และมีประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างไร (แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา, แผน
บริการวิชาการแก่สังคม, แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ) 

เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ป รั ช ญ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 

      มีการจัดแผนปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละส่วน
งาน ที่ถอดมาจากแผนกลยุทธ์ ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
      โครงการและแผนปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน 
ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรม  มีการก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ รวมทั้งกรอบเวลา
ที่ชัดเจน ทั้งนี้มีการติดตามผลของแต่ละโครงการ
และมีการท ารายงานสรุปผลทุกโครงการตาม
งบประมาณ 
      การรายงานผลการด าเนินงาน มีการพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการท างาน และ
การทบทวนและปรับปรุงเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ตามผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
      ในการปรับแผน ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
จัดสัมมนาบุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน า
ผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของทุก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง 
ทบทวน ทุก ๆ 1 ปี 
      มีการทบทวนแผนงานต่าง ๆ จากหน่วยงานต่าง 
ๆและจะน าผลการด าเนินงานตาม KPI ของทุกแผนฯ 
มาพิจารณาร่วมกับผลการประเมินและวิเคราะห์
ข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการปรับเป็น
แผนปฏิบัติการ และก าหนดเป้าหมายและ KPI ของ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ปีถัดไป เ พ่ือให้ เกิดการพัฒนาหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

7. การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีแนวโน้ม
ในด้านการสร้างความเข้าใจ ความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการขับเคลื่อนจาก
ผู้บริหาร และเริ่มมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางที่
ดี แต่มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด า เนินการอย่ างต่ อ เนื่ อง  อันจะส่ งผลให้ การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายได้ 

      มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน น าระบบ 
และกลไกด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
หน่วยงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้  ติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงาน ได้ปฏิบัติตามภารกิจที่ตั้ง
ไว้ บรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการ
ทบทวนบทบาทหน้าที่การด าเนินงาน ซึ่งอาจรวมถึง
การตรวจสอบการประเมิน การวิพากษ์วิจารณ์ และ
ค้นหาปัญหาของตนเองและหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขบริบทของการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ทุกหน่วยงานด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด  
2. ทุกหน่วยงานมีการวางแผน จากการศึกษาเนื้อ
งานของตนเอง โดยค านึงถึงขั้นตอนการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมีการวางแผนให้มี
การด าเนินการต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนที่วาง
ไว้  
3. ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินงานและ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยมีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งในเชิงปริมานและเชิง
คุณภาพ  

8. หลังจากเสร็จสิ้นการประเมิน  มหาวิทยาลัย
อาจจะจัดการประชุมปรึกษาหารือกันในส่วนของการ
ประเมินในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาน าข้อเสนอแนะที่ได้มาประชุมสรุป
ประเด็นปัญหาร่วมกัน และจัดท าเป็นระบบและกลไก
ที่จะปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือส่งผลให้การด าเนินงานในปี

      ทางมหาวิทยาลัยและผู้ เกี่ยวข้องน าผลการ
ประเมินฯ เข้าสู่การประชุม เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ และการพัฒนาคุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ต่อไปดียิ่ งขึ้นกว่ า เดิมและเป็นรูปธรรมชัด เจน 
ผู้รับผิดชอบในองค์รวมควรวิเคราะห์สาเหตุ และ
พยายามสร้างความเข้าใจโดยการให้ความรู้ความ
เข้าใจ การก ากับติดตามงานต่าง ๆ ตามระบบและ
กลไกท่ีก าหนด โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

ซึ่ งประกอบด้ วยแนวทางและกิ จกรรมที่ ต้ อ ง
ด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุด
กิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น 
ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพ  และ
มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานน าไปปฏิบัติและมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

9. การวางระบบประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมในสิ่งที่แต่
ละหน่วยงานท าให้ทั้งคนภายในและคนภายนอกให้
เป็นที่รู้จัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ มี ก า ร ว า ง แ ผ น ง า น
ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับนักศึกษาใหม่ เริ่มจากการ
ก าหนดแนวทางและกระบวนการด า เนินงาน
ประชาสัมพันธ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ง
ต้องอาศัยการบูรณาการอย่างสมดุล  เ พ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่  
   1. การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย จากการที่มหาวิทยาลัยไปบริการ
วิชาการแก่สังคม และการจัดโครงการ/กิจกรรม ท านุ
บ า รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรมแก่ ชุ มชน ซึ่ งทาง
มหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้คู่คุณธรรมสอดแทรกใน
กิจกรรมที่จัด เนื่องจากเป็นลักษณะเด่นและอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ท าให้ประชาชนในชุมชน
รู้จักและคุ้นเคย สามารถแนะน านักเรียน/นักศึกษาท่ี
สนใจมาศึกษาต่อโดยปากต่อปาก 
    2. ประชาสัมพันธ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อ
สิ่ ง พิม พ์ / ใบปลิ ว ,  vdo presentation,  การจั ด
กิจกรรมตามโรงเรียนมัธยม เป็นต้น เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดึงจุดเด่นของทางมหาวิทยาลัยให้มี
ความโดดเด่นต่างจากที่อ่ืน โดยเน้นหลักสูตรด้านการ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับ
หลักธรรมตามพระพุทธศาสนา 
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บทที่ 2 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ค าอธิบาย  ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของ

บัณฑิตในหลักสูตรทีส่ถาบันรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

ที่  สาขาวิชา คะแนน ผลการประเมิน 

1. สาขาวิชาปรัชญา 3.41 ระดับคุณภาพดี 

2. สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 3.44 ระดับคุณภาพดี 

3. สาขาวิชาศาสนศึกษา 2.78 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

4. สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 3.45 ระดับคุณภาพดี 

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.74 ระดับคุณภาพดี 

6. สาขาวิชาการปกครอง 3.48 ระดับคุณภาพดี 

7. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3.18 ระดับคุณภาพดี 

8. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3.78 ระดับคุณภาพดี 

9. สาขาวิชาประถมศึกษา 3.43 ระดับคุณภาพดี 

10. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 3.41 ระดับคุณภาพดี 

11. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 3.53 ระดับคุณภาพดี 

12. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3.37 ระดับคุณภาพดี 

13. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.09 ระดับคุณภาพดี 

14. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) 3.15 ระดับคุณภาพดี 

15. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) 3.56 ระดับคุณภาพดี 
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ที่  สาขาวิชา คะแนน ผลการประเมิน 

16. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) 3.65 ระดับคุณภาพดี 

17. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (เอก) 3.95 ระดับคุณภาพดี 

18. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) 3.55 ระดับคุณภาพดี 

19. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) 3.03 ระดับคุณภาพดี 

20. สาขาวิชาการปกครอง (โท) 3.87 ระดับคุณภาพดี 

21. สาขาวิชาสังคมวิทยา (โท) 0 ไม่ผ่าน 

 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของหลักสูตร 68.85 

 หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  21 

 - หลักสูตรที่ผ่าน 20 

 - หลักสูตรที่ไม่ผ่าน  1 

 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรคะแนนเฉลี่ย 3.28 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5.00 3.28 3.28  

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.1 – 01 – 01 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาปรัชญา 
MBU 1.1 – 01 – 02 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาพุทธศาสตร์ 
MBU 1.1 – 01 – 03 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาศาสนศึกษา 
MBU 1.1 – 01 – 04 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 
MBU 1.1 – 01 – 05 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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ผลการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

ชุดข้อมูล1

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-60%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1_000177.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1_000179.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%2060.pdf
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.1 – 01 – 06 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาการปกครอง 
MBU 1.1 – 01 – 07 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
MBU 1.1 – 01 – 08 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
MBU 1.1 – 01 – 09 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาประถมศึกษา 
MBU 1.1 – 01 – 10 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 
MBU 1.1 – 01 – 11 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
MBU 1.1 – 01 – 12 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
MBU 1.1 – 01 – 13 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
MBU 1.1 – 01 – 14 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) 
MBU 1.1 – 01 – 15 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) 
MBU 1.1 – 01 – 16 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) 
MBU 1.1 – 01 – 17 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (เอก) 
MBU 1.1 – 01 – 18 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) 
MBU 1.1 – 01 – 19 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) 
MBU 1.1 – 01 – 20 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาการปกครอง (โท) 
MBU 1.1 – 01 – 21 รายงานผลการประเมินสาขาวิชาสังคมวิทยา (โท) 
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http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97_2560%20%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1_000176.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3_(%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1)_2560_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AF.zip
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_000195.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9_000194.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%20%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%202558.doc
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B9%82%E0%B8%97.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.pdf
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http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.docx
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%20%E0%B9%82%E0%B8%97%20%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%2060.docx
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%20(%E0%B8%9B.%E0%B9%82%E0%B8%97).pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97_000175.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ค าอธิบาย  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน  
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน 389 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน 166 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 42.67 

4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดย
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 

คะแนน 5.00 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 42.67 5.00  

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.2 – 01 – 01 www.e-port.mbu.ac.th 
MBU 1.2 – 01 – 02 รายชื่ออาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

 

 

http://e-port.mbu.ac.th/
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.3/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ค าอธิบาย  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง

ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง 

ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

ผลการด าเนินการ 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน 389 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด  รูป/คน 70 

  2.1  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รูป/คน 43 
  2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ รูป/คน 26 
  2.3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รูป/คน 1 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 17.99 
4. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 
คะแนน 1.50 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 17.99 1.50  

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.3 – 01 – 01 www.e-port.mbu.ac.th 
MBU 1.3 – 01 – 02 รายชื่ออาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

 

http://e-port.mbu.ac.th/
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.3/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ค าอธิบาย  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่

การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม

การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ

เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถานที่

จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

ผลการด าเนินการ 

 กองพัฒนานักศึกษามีการจัดการวางแผน โดยได้มีการประชุมภายในส่วนงานในการจัดกิจกรรม
โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1.1  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ   กองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560  ระหว่างวันที่ 2 – 3  สิงหาคม 2560  เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบแนว
ทางการปฏิบัติงาน  กฎ  ระเบียบ  หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและบริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
นักศึกษา  การจัดท าคู่มือกิจกรรมนักศึกษา  ปีการศึกษา 2560  เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติตน
ในรั้วมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ และสามารถก าหนดแนวทางหรือแผนการเรียน
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง   และการบริการใ ห้ข้อมูลชี้แนะในด้านต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา Facebook  ของกองพัฒนานักศึกษา Line กลุ่มเครือข่าย
นักศึกษา Line กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร และบอร์ดประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดหาและให้ค าปรึกษา
ด้านทุนกู้ยืมการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ทุนเล่าเรียนหลวง  ทุนสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทุนนักศึกษาพิการ และทุนอุดหนุนจากหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ 
      - การให้ค าปรึกษาด้านการประกันอุบัติเหตุ 
      - การให้ค าปรึกษาด้านสวัสดิการหอพัก 
      - การให้ค าปรึกษาด้านการทหาร เช่น การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผัน การฝึกภาคสนาม 
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1.2  แนะแนวด้านการใช้ชีวิต  กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 2 – 3  สิงหาคม 2560  เพ่ือแนะแนวการใช้ชีวิตประจ าวัน การ
ปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือน คณาจารย์  สิ่งแวดล้อม  และสังคมใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้ด้วยดี การบริการให้ข้อมูล 
ชี้แนะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง  Facebook เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ในด้านสุขภาพของ
นักศึกษามีการจัดให้มีห้องพยาบาลเพ่ือบริการให้ค าปรึกษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดบริการตรวจสุขภาพ
ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  และโครงการปฐมนิเทศมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษา  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ร้อยละ 83.20   
 1.3  การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย  กองพัฒนานักศึกษายังได้มีการจัดโครงการแนะ

แนวการศึกษาและอาชีพ  เมื่อวันจันทร์ที่  26  มีนาคม พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  เพ่ือให้ข้อมูลแก่

นักศึกษาในเรื่องของการศึกษาต่อ เรื่องการประกอบอาชีพและให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากศิษย์

เก่า ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การพิชิตความส าเร็จของงานโดยใช้หลักคุณธรรมและ

จริยธรรม”  “วิธีการเขียนเรซูเม่เพ่ือสมัครงาน และมารยาทในการตอบค าถามในการสัมภาษณ์งาน”  

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม  โดยมีบริษัทจากหน่วยงาน

ภายนอกเข้ามาร่วมรับสมัครงานส าหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ  โดยมีบริษัทเข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 

12  บริษัท ได้แก่ 1.บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ 2.บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น 3.บริษัทอินเทลลิเจนท์ อาร์ท แอนด์ 

เอเจนซี่ 4.บริษัทไมโครลิซซิ่ง 5.บริษัทดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล 6.บริษัท สยามโกบอลเฮาส์ 7.บริษัท  

บางกอก อินเตอร์ฟู้ด 8.บริษัท เอไอพี 9.บริษัท เอ็มเอส นอร์ท สตาร์ โลจิสติกส์ 10.บริษัท นครปฐม อีไดร

เวอร์  11.บริษัท โรงงานเชอร์รี่ไอศกรีม  12.บริษัทฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โดยมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วม

โครงการทั้งสิ้น 180 รูป/คน ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.4 – 01 – 01 สรุปโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
MBU 1.4 – 01 – 02 สรุปผลการให้ค าแนะแนวแก่นักศึกษาท่ีมาขอรับการบริการ 
MBU 1.4 – 01 – 03 การให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษาต่าง ๆ  
MBU 1.4 – 01 – 04 การให้ค าปรึกษาด้านการจัดประกันอุบัติเหตุ 
MBU 1.4 – 01 – 05 การให้ค าปรึกษาด้านสวัสดิการหอพัก 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-01-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-01-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-01-03.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-01-04.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-01-05.pdf
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.4 – 01 – 06 การให้ค าปรึกษาด้านนักศึกษาวิชาทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-01-06.pdf
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 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงาน ทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินการ 

        กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการ  การ
สมัครงาน  มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  โดยมี
การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  นอกจากนี้  ยังมีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
ในช่วงวันหยุด  โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่นักศึกษาที่มาช่วยงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น  
นักศึกษาช่วยงานโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ  ฯลฯ 
        นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม  โดยมีบริษัทจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาร่วมรับสมัครงาน ส าหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ  โดยมีจ านวนบริษัทเข้าร่วม
จ านวนทั้งสิ้น 12  บริษัท เพ่ือให้นักศึกษาได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงานและการเตรียมตัวก่อนส าเร็จ
การศึกษา        
         สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  เช่น  กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ
ชุมชนมหาวิทยาลัย โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้น านักศึกษา  โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.4 – 02 – 01 เอกสารขออนุมัตินักศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอบรมกรรมฐาน

ภาคปฏิบัติ 
MBU 1.4 – 02 – 02 เอกสารการรับรับสมัครงานของส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม  
MBU 1.4 – 02 – 03 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัย 
MBU 1.4 – 02 – 04 โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้น านักศึกษา 
MBU 1.4 – 02 – 05 โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขยาเสพติด 

 

 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-02-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-02-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-02-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-02-03.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-02-04.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-02-05.pdf
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 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินการ 

  กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานแก่นักศึกษา  ได้มีการจัดโครงการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เมื่อวันจันทร์ที่  26  มีนาคม พ.ศ. 2561  เพ่ือให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในเรื่องของ
การศึกษาต่อ เรื่องการประกอบอาชีพ และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากศิษย์เก่า ภายในกิจกรรม
ไดม้ีการบรรยายในหัวข้อ “การพิชิตความส าเร็จของงานโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม” วิทยากรบรรยาย
พิเศษ โดยพระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) และ“วิธีการเขียนเรซูเม่เพ่ือสมัครงาน และ
มารยาทในการตอบค าถามในการสัมภาษณ์งาน” วิทยากรบรรยายพิเศษโดย นางสาวศศิประภา สุยะยศ     
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โดย
มีบริษัทจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมรับสมัครงานส าหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ  โดยมี
บริษัทเข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน 12 บริษัท         
      กองพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบ

การศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอบรมจิตใจ ให้เกิดส านึกรับผิดชอบ มีสมาธิก่อนที่จะไปปฏิบัติงานในชีวิต

จริง โดยมีผลการด าเนินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ร้อยละ 86.6    

  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.4 – 03 – 01 สรุปโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
MBU 1.4 – 03 – 02 เอกสารการรับรับสมัครงานของส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม 
MBU 1.4 – 03 – 03 สรุปโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-03-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-03-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.4/MBU1.4-03-03.pdf
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5.00 3 ข้อ 3.00  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ค าอธิบาย  สถาบันอุดมศึกษาต้องการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและ

โดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินการ 

กองพัฒนานักศึกษามีการประชุมคณะกรรมการนักศึกษา การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาร่วมกับนักศึกษา โดยมีประธานนักศึกษาจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาและแผนพัฒนานักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยค านึงถึงกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบของ สกอ. 5 
ด้าน ประกอบด้วย  (1) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน (2) กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ (3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม และ (5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระบบการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด าเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา โดยพิจารณาจากตัวแทนอาจารย์ที่
ดูแลด้านกิจกรรมนักศึกษาแต่ละคณะ รวมถึงมีตัวแทนประธานนักศึกษาที่ผ่านการเลือกตั้งจากนักศึกษาร่วม
ด้วย  ภาระหน้าที่ของกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามีหน้าที่วางแผนจัดกิจกรรม เสนอ
รูปแบบของกิจกรรม  ประเมินกิจกรรมแต่ละภาคการศึกษา พร้อมเสนอแนะการพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้อง
กับการประเมินผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน
ดังนี้  

 
 
 
 
 

ประชุมกองพัฒนานกัศกึษา 

พิจารณาแผนกิจกรรมประจ าป ี

อนุมตัิแผนกิจการประจ าปี 

ติดตามการด าเนนิงานของกองพัฒนานักศกึษาประจ าปี 

สรุปกิจกรรมและขอ้เสนอแนะกจิกรรมเพื่อพิจารณาในปีการศกึษา 2561 
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ในปีการศึกษา 2560 ได้จัดท าแผนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการสัมมนา
เครือข่ายนักศึกษา โครงการค่ายอาสาและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับนักศึกษาซึ่งในปีการศึกษา 2560 กองพัฒนานักศึกษาได้มีก าหนดแผนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนด้านกิจกรรมนักศึกษาจ านวน 9 โครงการ 10 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด  คิด
เป็นร้อยละ 100  ของจ านวนตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนด้านกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดดังตาราง 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.5 – 01 – 01 สรุปรายงานการประชุมร่วม กองพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา   
MBU 1.5 – 01 – 02 แผนการด าเนินงานกองพัฒนานักศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก 
1. ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมทางด้านการ
พัฒนาความคุณธรรม
และจริยธรรม 

1. พัฒนานักศึกษาให้เกิด
ความรู้ พัฒนาคุณภาพจิตใจ
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและ –
จริยธรรม 

- ร้อยละของนักศึกษา
ที่สอบผ่าน 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 
1,200 รูป/คน 
 

 

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัต ิ
โครงการศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมด้านการพัฒนา
ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ท า ง
ร่างกายและความมีวินัย 

1. พัฒนานักศึกษาให้มีความ
แข็งแรงด้านร่างกายและ
ระเบียบวินัย 
 

- จ านวน นักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

350 รูป/คน 
 

โครงการกีฬาสัมพันธ ์

3.  ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ขวัญและก าลั ง ใจแก่
นักศึกษา 

1.พัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการใช้ชีวิตในรั้ ว
มหาวิทยาลัยและการเข้าสู่
อาชีพหลังจบการศึกษา 
2 . จั ด บ ริ ก า ร แ ล ะ จั ด
สวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่นักศึกษา 

- จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
- ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับบริการ 

140 รูป/คน 
 

100 รูป/คน 
 

130 รูป/คน 
ร้อยละ 80 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 
โครงการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา 
ทุนการศึกษาหอพกันักศึกษา ประกัน
อุบัติเหตุศึกษา 

4 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด
กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรมไทย 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบ
ส า น วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย แ ก่
นักศึกษา 

- จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสืบสาน
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ
วัฒนธรรมของไทย 
 

50 รูป/คน โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 

5.ส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นผู้ที่มีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ 

1. นักศึกษามีกิจกรรมในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ 

- นักศึกษาได้ออกค่าย
อาสาพัฒนาชุมชน 
- จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2 แห่ง 
 

200 รูป/คน 

โครงการค่ายพัฒนาและบ า เพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 
โครงการบริจาคโลหิต 
 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-01-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-01-02.pdf
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 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน  
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินการ 

กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2560 ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ 
1 วันที่ 26 มีนาคม 

พ.ศ. 2561 
บรรยาย การพิชิตความส าเร็จของงานโดยใช้
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ฟังบรรยาย กองพัฒนา
นักศึกษา 

2 วนัที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการเขียนเรซูเม่
เ พ่ือสมัครงาน และมารยาทในการตอบ
ค าถามในการสัมภาษณ์งาน 

ฟังบรรยาย/
ท ากิจกรรม 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

3 วันที่ 2 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 

โครงการปฐมนิเทศ บรรยายหัวข้อ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) 

ฟังบรรยาย กองพัฒนา
นักศึกษา 

 
2) กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ 
1 วันที่ 19 – 20 มกราคม 

พ.ศ. 2561 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ (ต่อต้านยาเสพติด) แข่งกีฬา/

กิจกรรมกลุ่ม 
กองพัฒนา
นักศึกษา 

2 วันที่ 21 เมษายน  พ.ศ.
2561 

โครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แข่งกีฬา/
กิจกรรมกลุ่ม 

กองพัฒนา
นักศึกษา 
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3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ 
1 วันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 

2561 
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาวัดภัทราราม กิจกรรม

กลุ่ม 
กองพัฒนา
นักศึกษา 

2 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 
2561 

กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรม
กลุ่ม 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

 
4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ 
1 วันที่ 19 เมษายน – 4 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 กิจกรรม กองพัฒนา

นักศึกษา 
2 วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2 กิจกรรม กองพัฒนา

นักศึกษา 
3 วันที่ 14-16 กันยายน 

พ.ศ. 2561 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

กิจกรรม กองพัฒนา
นักศึกษา 

4 วันที่ 17 – 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของ
ผู้น านักศึกษา 

กิจกรรม กองพัฒนา
นักศึกษา 

     
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ 
1 วันที่  3  พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2560 
โครงการอนุรักษ์ประเพณีบิณฑบาตทางเรือ  
นาวาภิขาจาร   

กิจกรรม กองพัฒนา
นักศึกษา 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.5 – 02 – 01 สรุปโครงการกีฬาสัมพันธ์ ( ต่อต้านยาเสพติด ) วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 
MBU 1.5 – 02 – 02 เอกสารโครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา 
MBU 1.5 – 02 – 03 โครงการค่ายพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ ค่ายอาสาพัฒนาวัดทราราม 
MBU 1.5 – 02 – 04 โครงการค่ายพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
MBU 1.5 – 02 – 05 โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ 
MBU 1.5 – 02 – 06 โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้น านักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-02-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-02-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-02-03.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-02-04.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-02-05.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-02-06.pdf
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 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินการ 

กองพัฒนานักศึกษา มีโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2560 
เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ  อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย ได้รับ
ความรู้เรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา จากการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยนักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับ
ฟังความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกองพัฒนา
นักศึกษาได้รับความร่วมมือจากส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษากับงานกิจการนักศึกษา ให้ความรู้ที่จ าเป็นต่อนักศึกษาทุกระดับในหลักส าคัญต่าง ๆ การประกัน
คุณภาพการศึกษามีความส าคัญอย่างไรกับนักศึกษา และให้ทราบถึงกระบวนการของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย กระบวนการวางแผน (Plan)  กระบวนการปฏิบัติตามแผน (Do) กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในทุก ๆ กิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการ (Check)  กระบวนการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยการน าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ มาเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในครั้งต่อ ๆ 
ไป (Act)  ความรู้เรื่องของการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการที่จะด าเนินการ ความรู้เรื่องของ
การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ความรู้เรื่องของการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการ 
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (KPI) ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ให้
ความรู้พื้นฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษา 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.5 – 03 – 01 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
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 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

ผลการด าเนินการ 

      กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2560 และได้ท าการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกกิจกรรม และได้น าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยมีการสรุปโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาปีการศึกษา 

2560 จ านวนทั้งสิ้น 8 โครงการ กองพัฒนานักศึกษาได้มีการด าเนินการ ประเมินผลความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกกิจกรรม ดังนี้ 

       โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. โครงการอบรมกรรมฐาน
ภาคปฏิบัติ 
 

ร้ อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่าน 

ร้อยละ 80 
 

นักศึกษาสอบนักธรรม ช้ัน 
ตรี  โท เอก ผ่าน ร้อยละ 
93.52 

บรรล ุ

2. โครงการศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,200 รูป/คน ผู้ เข้าร่วมโครงการทั้ งสิ้น 
1,200 รูป/คน 

บรรล ุ

3. โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 350 รูป/คน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
กีฬาสัมพันธ์ทุกคณะจ านวน 
348 รูป/คน 

บรรล ุ

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ่
 

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

140 รูป/คน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  
จ านวน 277 รูป/คน 

บรรล ุ

5. โครงการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 รูป/คน ผู้ เข้าร่วมโครงการทั้ งสิ้น 
100 รูป/คน  

บรรล ุ

6. โครงการอนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทง 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

50 รูป/คน จ านวนนักศึกษาที่ เข้าร่วม
กิจกรรม 50 รูป/คน 

บรรล ุ

7.  โครงการค่ ายพัฒนาและ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

จ านวนค่ายที่นักศึกษาได้
อ อ ก ค่ า ย อ า ส า พัฒน า
ชุมชน 

2 ค่าย นักศึกษาออกค่ายพัฒนา
ชุมชนท ากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน จ านวน 2 ค่าย 

บรรล ุ

8. โครงการบริจาคโลหิต จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 

200 รูป/คน จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 274 รูป/คน 

บรรล ุ

 



    

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 
                                         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 58 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.5 – 04 – 01 สรุปโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
MBU 1.5 – 04 – 02 สรุปโครงการอบรมกรรมฐาน ครั้งที่ 1 - 2 
MBU 1.5 – 04 – 03 สรุปโครงการบริจาคโลหิต  
MBU 1.5 – 04 – 04 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
MBU 1.5 – 04 – 05 สรุปโครงการกีฬาสัมพันธ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-04-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-04-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-04-03.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-04-04.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-04-05.pdf
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 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2560 กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการประเมินความส าเร็จ

ของตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนการให้บริการและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โครงการหลัก 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ละ
พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม
ทางด้านการพัฒนา
ความคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1. พัฒนานักศึกษาให้
เกิดความรู้  พัฒนา
คุณภาพจิตใจให้เป็นผู้
มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม 

- ร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบ
ผ่าน 
-จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 
80 

 
1,200 
รูป/คน 

โครงการอบรม
กรรมฐาน
ภาคปฏิบัต ิ
โครงการศุกร์ถึง
ธรรมสุขถึงใจ 

-นักศึกษาสอบนักธรรม 
ชั้น ตรี  โท เอก ผ่าน 
ร้อยละ 93.52 
- ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ คร งการ
ทั้งสิ้น 1,200 รปู/คน 

บรรลุ 
 
 

บรรลุ 
 

2.  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม
ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
ความสมบูรณ์ทาง
ร่างกายและความมี
วินัย 

1. พัฒนานักศึกษาให้
มีความแข็งแรงด้าน
ร่างกายและระเบียบ
วินัย 
 

- จ านวนนกัศึกษา
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

350 รูป/
คน 
 

โครงการกีฬา
สัมพันธ ์

นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการกีฬาสัมพันธ์
ทุกคณะจ านวน 348 
รูป/คน 

บรรลุ 

3.  ส่ ง เ ส ริ ม และ
พัฒนากิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างขวัญและ
ก า ลั ง ใ จ แ ก่
นักศึกษา 

1.พัฒนานักศึกษาให้
มีความพร้อมในการ
ใ ช้ ชี วิ ต ใ น รั้ ว
มหาวิทยาลัยและการ
เข้าสู่อาชีพหลั งจบ
การศึกษา 
2.จัดบริการและจัด
สวัสดิการ เพื่ อ เป็ น
ขวัญและก าลังใจแก่ 
นักศึกษา 

- จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
- ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
บริการ 

140 รูป/
คน 
 

80 รูป/
คน 
 

80 รูป / 
คน 
 

โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
โครงการแนะแนว
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
อาชีพ 
โครงการสัมมนา
เครือข่ายนักศึกษา 
ทุนการศึกษา
หอพักนกัศึกษา
ประกันอุบัติเหตุ
ศึกษา 

นักศึกษาใหม่ เข้าร่วม
โครงการทั้ งสิ้ น  277 
รูป/คน 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
100 รูป/คน 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
130 รูป/คน 

บรรลุ 
 
 

บรรลุ 
 
 

บรรลุ 

4.ส่งเสริมการจัด
กิ จกรรมอนุ รักษ์
ฟื้ น ฟู วั ฒน ธ ร ร ม
ไทย 

1. เพื่อส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
กิจกรรมอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมไทยแก่
นักศึกษา 

- จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมของ
ไทย 

50 รูป/
คน 

โครงการอนุรักษ์
ป ร ะ เ พ ณี ล อ ย
กระทง 

จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 50 รูป/คน 

บรรลุ 

5 . ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นักศึกษาเป็นผู้ที่มี
ความเสียสละและ
มีจิตสาธารณะใน

1.นักศึกษามีกิจกรรม
ใ น ก า ร บ า เ พ็ ญ
ประโยชน์ 

- นักศึกษาได้ออก
ค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน 
 

2 แห่ง 
 
 
 

โครงการค่าย
พัฒนาและบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน ์

นั ก ศึ ก ษ า อ อ ก ค่ า ย
พั ฒ น า ชุ ม ช น ท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
จ านวน 2 ค่าย 

บรรลุ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการหลัก 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ก า ร บ า เ พ็ ญ
ประโยชน์ 

-จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม 

200 รูป/ 
คน 

โครงการบริจ าค
โลหิต 

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 274 รูป/คน 

บรรลุ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.5 – 05 – 01 แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2560 ป.QA 01 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5.00 5 ข้อ 4.00  

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
1.1 คะแนนเฉลี่ย 5.00 3.28 3.28  
1.2 ร้อยละ 25 ร้อยละ 42.67 5.00  
1.3 ร้อยละ 40 ร้อยละ 17.99 1.50  
1.4 5 ข้อ 3 ข้อ 3.00  
1.5 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00  

 
 
 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.5/MBU1.5-05-01.pdf
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วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดท าแผนโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอความคิด เพ่ือจัดกิจกรรม
โครงการที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของนักศึกษา 

2. ควรติดตามและประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาเป็นระยะ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. ควรให้ความส าคัญกับการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  มีกระบวนการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้มีจ านวนผู้เรียนมากขึ้นในทุกหลักสูตร 
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

- 
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องค์ประกอบที่ 2  งานวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ค าอธิบาย  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี

คุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย

จากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุน

ทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน

การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินการ 

สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการด้าน
งานวิจัย โดยในปี 2560 สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้ใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National 
Research Management System : NRMS) ที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว ด าเนินการร่วมกับระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (E-port) เพ่ือให้สถาบันวิจัยญาณสังวร สามารถบริหารจัดการงานวิจัยของทาง
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบดังกล่าวมีทั้งระบบเสนอของบประมาณการวิจัย ติดตาม
งานวิจัย ประเมินผลการวิจัย โดยสถาบันวิจัยฯ ได้น าข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS และ E-port ไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้  

1. ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย  
2. ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการวิจัย  
3. ประเมินข้อเสนอการวิจัยของแหล่งทุนภายใน  
4. การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการโครงการ 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยในแต่ละปี 
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6. ข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการที่ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว 

7. ตรวจสอบผู้ติดค้างงานวิจัยของนักวิจัย มาใช้เป็นแนวทางให้ส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนี้สถาบันวิจัยฯ ยังมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลการวิจัย โดยสถาบันวิจัยฯ มีห้องสมุดเพ่ือใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และสถาบันวิจัยฯ ยังมีฐานข้อมูลงานวิจัยที่สามารถ
สืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัย โดยสถาบันวิจัยฯ ท างานร่วมกับฝ่าย
ห้องสมุด (Mbu Library) โดยน าข้อมูลการวิจัยอัพโหลดในฐานข้อมูลห้องสมุด นอกจากนี้ สถาบันวิจัยฯ ยัง
สามารถสืบค้นบทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถสืบค้นงานวิจัยได้ทางเว็บไซต์
ของสถาบันวิจัยญาณสังวร โดยทางสถาบันจะน าข้อมูลด้านการวิจัยมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้บริหารในการวางแผนพัฒนางานวิจัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 
 

รายการหลักฐาน  

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 2.1 – 01 – 01 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  
MBU 2.1 – 01 – 02 http://e-port.mbu.ac.th 

MBU 2.1 – 01 – 03 http://yri.mbu.ac.th/ 

MBU 2.1 – 01 – 04 เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
http://www.library.mbu.ac.th/ 

MBU 2.1 – 01 – 05 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 
MBU 2.1 – 01 – 06 แผลกลยุทธประจ าสถาบันวิจัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-01-01.pdf
http://e-port.mbu.ac.th/
http://yri.mbu.ac.th/
http://www.library.mbu.ac.th/
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-01-05.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-01-06%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AF.pdf
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 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือ 

หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
ผลการด าเนินการ 
          สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ในประเด็นดังต่อไปนี้  

1. สถาบันวิจัยญาณสังวร มีคลินิกให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย เพ่ือพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานทางด้านการวิจัย  

2. สถาบันวิจัยญาณสังวร มีห้องสมุดประจ าสถาบันวิจัยฯ เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลในการท าวิจัย 
โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการวิจัยผ่านระบบการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ISIS ประจ าสถาบันวิจัยฯ และ
สถาบันวิจัยญาณสังวร น าระบบคลังข้อมูลงานวิจัย หรือ (TNRR) มาช่วยในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

3. สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้น าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) ของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการของบประมาณการวิจัยใน
แต่ละปี งบประมาณ และระบบบริห ารจัดการงานวิ จั ยของหน่ วยงาน (Department Research 
Management System : DRMS) เพ่ือใช้บริหารจัดการงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยระบบดังกล่าวจัดท า
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย น าระบบบริหารจัดการงานวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 
โดยระบบดังกล่าวมีการรักษาความปลอดภัยด้านการวิจัยเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนโดยระบุ
ตัวตนโดยใช้เลขบัตรประชาชน อีเมล และเบอร์โทรศัพท์เพ่ือแสดงตัวตนอย่างเป็นระบบ จึงท าให้ระบบ
ดังกล่าวมีความปลอดภัยสูง รวมถึงการจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความสะดวกและมีมาตรฐาน 

4. สถาบันวิจัยญาณสังวร มีแผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบันวิจัย
ญาณสังวร โดยส่งอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมนักวิจัยและอาจารย์โดยบัณฑิตวิทยาลัย เช่น
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 2.1 – 02 – 01 ภาพการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย 
MBU 2.1 – 02 – 02 ภาพห้องสมุดประจ าสถาบันวิจัยญาณสังวร 
MBU 2.1 – 02 – 03 ระบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) ของมหาวิทยาลัย 
MBU 2.1 – 02 – 04 แผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สถาบันวิจัยญาณสังวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-02-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-02-03.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-02-04.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-01-06%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AF.pdf
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 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปน็ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินการ 

สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้ก าหนดแผนในการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณการวิจัย เพ่ือเป็นทุน
วิจัย โดยในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเงินที่สนับสนุนเพ่ือเป็นทุนวิจัยทั้งสิ้น 27,502,883.33 บาท (ยี่สิบ
เจ็ดล้านห้าแสนสองพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) จ าแนกตามคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 
ดังนี้ 

1. คณะศาสนาและปรัชญา    จ านวน 120,000.00 บาท 
2. คณะมนุษยศาสตร์     จ านวน 300,000.00 บาท 
3. คณะสังคมศาสตร์     จ านวน  132,316.67 บาท 
4. คณะศึกษาศาสตร์    จ านวน 300,000.00 บาท 
5. บัณฑิตวิทยาลัย    จ านวน 4,583,257.96  บาท 
6. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  จ านวน 1,230,216.67  บาท 
7. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย   จ านวน 2,142,733.33 บาท 
8. วิทยาเขตอีสาน    จ านวน 500,000.00 บาท 
9. วิทยาเขตล้านนา    จ านวน 1,375,800.00 บาท 
10. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช   จ านวน 753,333.34 บาท 
11. วิทยาเขตร้อยเอ็ด    จ านวน 12,195,251.47 บาท 
12. วิทยาเขตศรีล้านช้าง    จ านวน 367,750.00 บาท 
13. มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย   จ านวน 500,000.00 บาท 
14. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จ านวน 978,250.00 บาท 
15. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร   จ านวน 2,023,973.89 บาท 
โดยงานวิจัยจะต้องผ่านการก ากับดูแลของทางคณะกรรมการวิจัย เพ่ือความโปร่งใสและเป็นไปตาม

หลักวิชาการ โดยจะออกเป็นมติคณะกรรมการวิจัยเพ่ือแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัยรับทราบและด าเนินการตาม
ขั้นตอนของมติ โดยสถาบันวิจัยฯ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่าง ๆ ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย 
เพ่ือท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งด้านการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ รวมไปถึงการวิจัยเพ่ือการสร้างองค์
ความรู้ การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่น การสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
โดยมีกระบวนการติดตามเร่งรัดงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 2.1 – 03 – 01 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 
MBU 2.1 – 03 – 02 มติคณะกรรมการวิจัย 
MBU 2.1 – 03 – 03 สัญญาวิจัย 
MBU 2.1 – 03 – 04 เอกสารติดตามงานวิจัย 
MBU 2.1 – 03 – 05 แผนปฏิบัติงานประจ าปีเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-03-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-03-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-03-03.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-03-04.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-03-05.pdf
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 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ผลการด าเนินการ 
         สถาบันวิจัยญาณสังวร มีประกาศเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ โดยได้

ต้ังงบประมาณไว้ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งถ้านักวิจัยท่านใดสามารถตีพิมพ์

หรือได้น าเสนอผลงานวิจัย ทางสถาบันวิจัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับตีพิมพ์หรือน าเสนอผลงานให้ ตาม

ประกาศด้านการตีพมิพ์ของสถาบันวิจัยฯ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 2.1 – 04 – 01 งบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย 
MBU 2.1 – 04 – 02 ประกาศเรื่องสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
MBU 2.1 – 04 – 03 สัญญาอุดหนุดทุนวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-04-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-04-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-03-03.pdf
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 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินการ 
          สถาบันวิจัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยญาณสังวร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยในแต่ละปีสถาบันวิจัยญาณสังวร มีแผนงานในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ให้มีความรู้
ความสามารถ และได้มาตรฐานทางวิชาการ 

- การพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย สถาบันวิจัยฯ ได้เล็งเห็นถึงการท างานวิจัยในสถานการณ์จริงและให้
นักวิจัยหน้าใหม่ได้มีประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติท าวิจัยจริง ดังนั้นเพ่ือให้การท าวิจัยเกิดขึ้นจริงและ
นักวิจัยหน้าใหม่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง สถาบันวิจัยฯ จึงให้ทุนอุดหนุนแก่นักวิจัยพ่ีเลี้ยง โดยทุกทุนวิจัย
จะต้องมีนักวิจัยหน้าใหม่เข้าร่วมเป็นทีมวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยฯ มีค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นทีมวิจัยร่วมกันทั้งนักวิจัยพี่
เลี้ยงและนักวิจัยหน้าใหม่ เพ่ือให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้เรียนรู้ ศึกษาวิธีการท าวิจัย เพ่ือให้โอกาสนักวิจัยหน้าใหม่
และสร้างประสบการณ์ในการท าวิจัยแก่นักวิจัย โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ วิธีการวิจัย 
และการสรุปผลงานวิจัย  
   - การสร้างขวัญและก าลังใจ โดยได้วางแนวปฏิบัติในการสร้างแรงจูงใจในการด าเนินการวิจัยแก่
นักวิจัย ตามทีส่ถาบันวิจัยญาณสังวรประกาศใน เรื่อง “แนวปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัย” 
      - ยกย่องและเชิดชูอาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยญาณสังวรสนับสนุน ทุกคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย จัดโครงการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และ
นักวิจัย โดยคณะด าเนินการคัดเลือกอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น เสนอชื่อมายังสถาบันวิจัย
ญาณสังวร เพ่ือพิจารณาคัดเลือกยกย่องและเชิดชูอาจารย์และนักวิจัย ซึ่งโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยมีการมอบประกาศนียบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 ดังนี้  

1. คณะศึกษาศาสตร์    จ านวน 2 รูป/คน  
2. วิทยาเขตล้านนา  จ านวน 5 รูป/คน  
3. วิทยาเขตอีสาน     จ านวน 48 รูป/คน   
4. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  จ านวน 5 รูป/คน  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 2.1 – 05 – 01 ค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างาน 
MBU 2.1 – 05 – 02 แผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สถาบันวิจัยญาณสังวร 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-05-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.1/2.1-05-02.pdf
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เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5.00 5 ข้อ 4.00  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

กรอบระยะเวลา  1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ค าอธิบาย  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี

ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้

ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 

ผลด าเนินงาน 

ที ่ หน่วยงาน งบวิจัยภายใน งบวิจัยภายนอก รวมทั้งสิ้น อาจารย ์ นักวิจัย คะแนน 

1 คณะศาสนาและปรัชญา 120,000.00                  -    120,000.00 20 0 1.20  

2 คณะมนุษยศาสตร์ 300,000.00                  -    300,000.00 10 0 5.00  

3 คณะสังคมศาสตร์ 132,316.67                  -    132,316.67 15 0 1.76  

4 คณะศึกษาศาสตร์ 300,000.00                  -    300,000.00 11 0 5.00  

5 บัณฑิตวิทยาลัย 4,583,257.96                  -    4,583,257.96 30 0 5.00  

6 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 1,230,216.67                  -    1,230,216.67 26 0 5.00  

7 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 2,142,733.33                  -    2,142,733.33 25 0 5.00  

8 วิทยาเขตอีสาน 500,000.00                  -    500,000.00 43 0 2.33  
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ที ่ หน่วยงาน งบวิจัยภายใน งบวิจัยภายนอก รวมทั้งสิ้น อาจารย ์ นักวิจัย คะแนน 

9 วิทยาเขตล้านนา 1,375,800.00                  -    1,375,800.00 41 0 5.00  

10 วิทยาเขตร้อยเอ็ด 12,195,251.47         25,000.00  12,220,251.47 53 1 5.00  

11 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 753,333.34                  -    753,333.34 29 0 5.00  

12 วิทยาเขตศรีล้านช้าง 367,750.00                  -    367,750.00 31 0 2.37  

13 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 500,000.00                  -    500,000.00 13 0 5.00  

14 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 
กาฬสินธุ์ 

978,250.00                  -    978,250.00 26 0 5.00  

15 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 2,023,973.89                  -    2,023,973.89 16 0 5.00  

รวม 27,502,883.33        25,000.00  27,527,883.33 389 1 62.66  

คะแนนเฉลี่ย - - - - - 4.18  
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5.00 4.18 4.18  
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 2.2 – 01 – 01 สัญญาทุนวิจัยคณะศาสนาและปรัชญา  

MBU 2.2 – 01 – 02 สัญญาทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์  

MBU 2.2 – 01 – 03 สัญญาทุนวิจัยคณะสังคมศาสตร์ 

MBU 2.2 – 01 – 04 สัญญาทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์  

MBU 2.2 – 01 – 05 สัญญาทุนวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย  

MBU 2.2 – 01 – 06 สัญญาทุนวิจัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  

MBU 2.2 – 01 – 07 สัญญาทุนวิจัยวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  

MBU 2.2 – 01 – 08 สัญญาทุนวิจัยวิทยาเขตอีสาน 

MBU 2.2 – 01 – 09 สัญญาทุนวิจัยวิทยาเขตล้านนา  

MBU 2.2 – 01 – 10 สัญญาทุนวิจัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด  

MBU 2.2 – 01 – 11 สัญญาทุนวิจัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  

MBU 2.2 – 01 – 12 สัญญาทุนวิจัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง 

MBU 2.2 – 01 – 13 สัญญาทุนวิจัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย  

MBU 2.2 – 01 – 14 สัญญาทุนวิจัยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ ์

MBU 2.2 – 01 – 15 สัญญาทุนวิจัยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/ph2.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/HU%202.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/SO%202.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/ED%202.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/gs2.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/MVK%202.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/SRC%202.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/ISC%202.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/LNC%202.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/REC%202.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/SSC%202.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/SLC%202.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/MBC%202.2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.2/KBC%20%202.2.pdf
ybc2.2.pdf


      

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 
                                                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 74 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 2.2 – 01 – 16 http://e-port.mbu.ac.th/ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

กรอบระยะเวลา  1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ค าอธิบาย  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิง

วิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจด

อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ใ นการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

http://e-port.mbu.ac.th/
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ที ่ หน่วยงาน ค่าน้ าหนัก 
0.20 

ค่าน้ าหนัก 
0.40 

ค่าน้ าหนัก 
0.60 

ค่าน้ าหนัก 
0.80 

ค่าน้ าหนัก 
1.00 

อาจารย์ นักวิจัย คะแนน 

1 คณะศาสนาและปรัชญา 16 -  3 -  -  20 0 5.00  
2 คณะมนุษยศาสตร์ 1 2 -  2  -  10 0 5.00  
3 คณะสังคมศาสตร์ 8 1 -   - 1 15 0 5.00  
4 คณะศึกษาศาสตร์ -   - 8 1 -  11 0 5.00  
5 บัณฑิตวิทยาลัย 29 -  18 14 -  30 0 5.00  
6 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 3 -  -  -  -  26 0 0.58  
7 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 11 -  2 2 -  25 0  5.00  
8 วิทยาเขตอีสาน 4 1 10 8  - 43 0 5.00  
9 วิทยาเขตล้านนา 1 1 5 5  - 41 0 4.63  
10 วิทยาเขตร้อยเอ็ด 20 14 28 11 1 53 1 5.00  
11 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 2 -  3 4 -  29 0 4.66  
12 วิทยาเขตศรีล้านช้าง 5 -  -  -  -  31 0 0.81  
13 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 1 -  1 -  -  13 0 1.54  
14 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์ -  3 -  3  - 26 0 3.46  
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15 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร -  -  -  3 -  16 0 3.75  
รวม 101 22 78 53 2 389 1      59.43  

คะแนนเฉลี่ย -  -  -  -  -  -  - 3.96 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 59.43 3.96 ✓ 
 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 2.3 – 01 – 01 ผลงานวิชาการคณะศาสนาและปรัชญา 

MBU 2.3 – 01 – 02 ผลงานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์  

MBU 2.3 – 01 – 03 ผลงานวิชาการคณะสังคมศาสตร์  

MBU 2.3 – 01 – 04 ผลงานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์  

MBU 2.3 – 01 – 05 ผลงานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย  

MBU 2.3 – 01 – 06 ผลงานวิชาการวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  

MBU 2.3 – 01 – 07 ผลงานวิชาการวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

MBU 2.3 – 01 – 08 ผลงานวิชาการวิทยาเขตอีสาน  

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/PH%202.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/HU%202.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/SO%202.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/ED%202.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/GS%202.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/MVK%202.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/SRC%202.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/ISC%202.3.pdf


      

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 
                                                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 77 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 2.3 – 01 – 09 ผลงานวิชาการวิทยาเขตล้านนา  

MBU 2.3 – 01 – 10 ผลงานวิชาการวิทยาเขตร้อยเอ็ด  

MBU 2.3 – 01 – 11 ผลงานวิชาการวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  

MBU 2.3 – 01 – 12 ผลงานวิชาการวิทยาเขตศรีล้านช้าง  

MBU 2.3 – 01 – 13 ผลงานวิชาการมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย  

MBU 2.3 – 01 – 14 ผลงานวิชาการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ ์

MBU 2.3 – 01 – 15 ผลงานวิชาการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 

MBU 2.3 – 01 – 16 http://e-port.mbu.ac.th/ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00  
2.2 5.00  4.18 4.18  
2.3 ร้อยละ 50 59.43 3.96 ✓ 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/LNC%202.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/REC%202.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/SSC%202.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/SLC%202.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/MBC2.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/KBC%202.3.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/2.3/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/ybc%202.3.pdf
http://e-port.mbu.ac.th/
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วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 

จุดแข็ง 
1.  มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยทุกชิ้นงานที่ต้องการน าเสนอ 
2.  มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพต่อคณาจารย์ และบุคลากรในการท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลงานวิจัยของสถาบันไม่ได้บูรณาการให้เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 
2. การเพ่ิมกิจกรรมที่เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมน าผลงานวิจัยของสถาบัน มาบูรณาการใช้ให้เป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 
2. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย การสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 3    การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1      การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา           1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์/โครงการพระสอน

ศีลธรรม 
ค าอธิบาย  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาสถาบัน
ควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบัน
จัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และ
น ามาจัดท าเป็นแผนการ ใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน 
  1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
ผลการด าเนินการ 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ด าเนินโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้ปกครองในชุมชนเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยส่งนักเรียนเข้ามาเรียนที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ในโครงการบริการวิชาการดังกล่าวนี้ ได้รับความสนใจจากชุมชนและได้มีการแสดงความ
คิดเห็นจากการส ารวจแบบสอบถามที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จัดท าขึ้น เพ่ือให้ชุมชนได้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ฯ และโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนมี จ านวน 
13 โรงเรียน ซึ่งได้แก ่
     1. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม      2. โรงเรียนวัดสาลวัน 
     3. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ  4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
     5. โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล  6. โรงเรียนบางเตย 
     7. โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม    8. โรงเรียนวัดปุรณาวาส  
     9. โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์   10. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
     11. โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด     12. โรงเรียนวัดงิ้วราย  
     13. วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี 
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 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ศูนย์เรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิ จกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน/นักศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ รวมทั้งฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีเหตุผล มีมานะอดทนต่อการศึกษา มีความกตัญญู
กตเวทีต่อมารดาบิดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 3.1 – 01 – 01 ขออนุมัติโครงการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ประจ าปี

งบประมาณ  2561 
MBU 3.1 – 01 – 02 โปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าสั่งแต่งตั้งครูสอนพิเศษ ศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มมร ปีการศึกษา 2560 
MBU 3.1 – 01 – 03 ขออนุญาตให้พระคุณเจ้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

มมร  เข้าแนะแนวการเรียนการสอน ประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-01-001.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-01-001.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-01-002.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-01-002.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-01-003.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-01-003.pdf
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ผลการด าเนินการ 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ด า เนินการโครงการต่าง ๆ ตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์  ประเด็นยุทธศาสตร์ สังคมและคนไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมจิตส านึก ค่านิยมที่
ดีงามและรักษามรดกวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนามีความเข้มแข็ง คือ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี โครงการจัดการศึกษาวิชา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักเรียนในการเรียนเชิงวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
นักเรียนจะได้ความรู้จากครู และการพัฒนาทักษะหลักค าสอนพระพุทธศาสนา ซึ่งมีนักเรียนสอบธรรมศึกษา
ในปี 2560 ที่สอบผ่านจ านวน 340 คน สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ที่ก าหนด และช่วยให้เรียนรู้เรื่องของ
การด าเนินการในชีวิตประจ าวัน 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 3.1 – 03 – 01 ส่งรายงานสรุปผลโครงการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ประจ าปี 2560 
MBU 3.1 – 03 – 02 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ เพ่ือแสดงตนเป็นพุทธมามกะและ 

ศึกษาปฏิบัติธรรม ปีที่ 10/2561 
MBU 3.1 – 03 – 03 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
MBU 3.1 – 03 – 04 บัญชีรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-03-001.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-03-001.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-03-002.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-03-002.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-03-003.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-03-004.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-03-004.pdf
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  5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรืองค์การ
เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 

โรงเรียนเครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็น

ประจ าทุกปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยองค์กรและ

หน่วยงาน ดังนี้ 

1. โรงเรียน     2. มหาเถรสมาคม     
3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
5. ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 3.1 – 05 – 01 ขออนุญาตให้พระคุณเจ้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

มมร เข้าแนะแนวการเรียนการสอน ประจ าปี 2560 
MBU 3.1 – 05 – 02 ขอความอนุเคราะห์ ขอพระวิทยากรสอนธรรมศึกษา จ านวน 16 รูป 
MBU 3.1 – 05 – 03 ขอความอนุเคราะห์พระธรรมวิทยากร ประเทศอินเดีย-เนปาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-05-001.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-05-001.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-05-002.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-05-003.pdf
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  6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์จากทุก
คณะ 
ผลการด าเนินการ 

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม โดยการมาเป็นครูสอนพิเศษศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งได้แก่ 
พระอาจารย์/อาจารย์/อาจารย์พิเศษ จากคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา และ
คณะสังคมศาสตร์ ได้แก่ 
      1. พระมหาสมศักดิ์ ธนปญฺโ  สังกัดคณะ คณะศาสนาและปรัชญา 
      2. พระครรชิต อิสฺสโร  สังกัดคณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
      3. พระมหาวิโรจน์ าณวีโร, ดร. สังกัดคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 
     4. ดร.จรรยา อินทร์อ๋อง  สังกัดคณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
      5. แม่ชีจ าเรียง ก าเนิดโทน สังกัดคณะ คณะศาสนาและปรัชญา 
      6. ดร.กัญจิรา วิจติรวัชรารักษ์ สังกัดคณะ คณะสังคมศาสตร์ 
     7. นายธนะชัย สามล  สังกัดคณะ คณะสังคมศาสตร์ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 3.1 – 06 – 01 ค าสั่งแต่งตั้งครูสอนพิเศษ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มมร ปี

การศึกษา 2560 
MBU 3.1 – 06 – 02 ขอเชิญเป็นครูสอนพิเศษ ศพอ. มมร ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 

 

 การประเมินตนเอง 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-06-001.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-06-001.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/3.1/3.1-06-002.pdf
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เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 4 ข้อ 3.00  

 

 สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3.1 5 ข้อ 4 ข้อ 3.00 ✓ 

 
 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดแข็ง 

1. มีงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนในการบริหารงาน 
2. มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทกุป ี
3. มีชุมชน/องค์กร ให้ความร่วมมือ และสามารถน าผลการบริการวิชาการแก่สังคม ไปต่อยอดในชุมชน/

องค์กร เองได้ 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. ดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพ่ิมมากขึ้น 
2. การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้ใช้การวิจัยประเมินผลส าเร็จและผลกระทบ 

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  

- 
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องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา           1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ค าอธิบาย  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม

จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

   1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ   

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวันส าคัญของชาติ
และศาสนา โดยก าหนดนโยบายและก าหนดผู้รับผิดชอบก ากับดูแล โดยแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็น
ผู้ก ากับดูแล สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีบุคลากรระดับ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานและมีการจัดประชุมแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี    
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมในแต่ละครั้ง มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม
นั้น ๆ  เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา (วันมาฆบูชา      
วิสาขบูชาและวันอาสาหฬบูชา) โดยท าหน้าที่ก าหนดรูปแบบกิจกรรม  วางแผนการจัดกิจกรรม ประสานงาน 
และด าเนินงานกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ตลอดถึง
จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น (ตามรูปแบบการท างาน PDCA)  และท าเล่มรายงาน
สรุปโครงการส่งกองแผนงานเพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน วัดความส าเร็จของโครงการในด้านคุณภาพ 
ระยะเวลา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือจะได้น าผลการรายงานโครงการมาปรับปรุงพัฒนาแผนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 4.1 – 01 – 01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1958/2559 เรื่องค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

โครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา  
MBU 4.1 – 01 – 02 ปฏิทินการด าเนินงานประจ าปี 
MBU 4.1 – 01 – 03 แผนงบประมาณประจ าปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-01-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-01-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-01-03.pdf
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ผลการด าเนินการ  
คณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานมี

ส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยใน
การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยระยะ 10 ปี 
    มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา ว่าในปีการศึกษา 
2560 มีการจัดโครงการเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของแผน จ านวน 
5 ตัวชี้วัด ได้แก่  
  1. ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยจากโครงการทั้งหมด 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดโครงการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ 
   จ านวนโครงการที่สืบทอดศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม ร้อยละของกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา จ านวนของแหล่งเรียนรู้บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมก าหนดให้มีการจัด
โครงการทั้งหมด จ านวน 3 โครงการ โดยน าโครงการมาใช้ในการประเมินผล ทั้งสิ้น 3 โครงการ ซึ่งทุก
โครงการมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการอย่างชัดเจน เพ่ือความส าเร็จในการจัดโครงการและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 30,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1. ส่วนกลาง 15,000,000 บาท  
2. วิทยาเขต/วิทยาลัย 15,000,000 บาท  
โดยมีการด าเนินการตามระบบคุณภาพ มีการวางแผน การด าเนินงาน การติดตามผล และการ

ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนผลการประเมิน 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 4.1 – 02 – 01 แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
MBU 4.1 – 02 – 02 โครงการวันส าคัญท้ัง 3 วันได้แก่ วันมาฆบูชา วิสาขบูชาและวันอาสาหฬบูชา   
MBU 4.1 – 02 – 03 ปฏิทินการท างานตลอดในช่วงปีงบประมาณต่างๆของวันส าคัญทั้ง 3 วัน 

 
 
 
   3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ  

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-02-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-02-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-02-03.pdf
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คณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนามีการก ากับติดตาม ขับเคลื่อน
การด าเนินการตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุมติดตาม จ านวน 3 ครั้ง โดยมีการสรุป
โครงการ 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการวันมาฆบูชา   
1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป้าหมาย ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
   - ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
   - ด้านเนื้อหาการบรรยายและเสวนาวิชาการ 
   - ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   - ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์ 

2. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95        

3. ตัวชี้วัดทางการเงิน  : ตามข้อก าหนดงบประมาณของโครงการ 
   2. โครงการวันวิสาขบูชา  

1.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่  
  - ด้านระดับความพึงพอใจ ด้านความเข้าใจและความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
   - ด้านระดับความพึงพอใจ ด้านเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ ในการแข่งขันกิจกรรม 
   - ด้านประโยชน์ในกิจกรรมทอล์คธรรมประชันทอล์คโชว์ 
   - ด้านประโยชน์ในกิจกรรมธรรมะกับดารา 
   - ด้านประโยชน์ในกิจกรรมธรรมะคีตา 
   - ด้านความพึงพอใจต่อสถานที่ 
   - ด้านความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมกิจกรรม    

2. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95    

3. ตัวชี้วัดทางการเงิน  : ตามข้อก าหนดงบประมาณของโครงการ 
 
 
 
3. โครงการวันอาสาฬหบูชา (งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3) 
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1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  
   - ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  
   - ด้านเนื้อหาการบรรยายและเสวนาวิชาการ  
  - ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
   - ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่  
   - ด้านความรู้ความเข้าใจ  
   - ด้านการน าความรู้ไปใช้  

2. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95 

3. ตัวชี้วัดทางการเงิน  : ตามข้อก าหนดงบประมาณของโครงการ 
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 4.1 – 03 – 01 สรุปผลติดตามและประเมินผลที่ผ่านการตรวจสอบจากทางกองแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-03-01%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B04.1-04-01.pdf
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ผลการด าเนินการ  
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้

ยั่งยืนและเผยแผ่สู่นานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง และเผยแผ่ศิลปะ  วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 

สรุปผลติดตามและประเมินผลที่ผ่านการตรวจสอบจากทางกองแผนงาน และจากมติของคณะ
กรรมการบริหาร โดยสถาบันวิจัยญาณสังวรเป็นผู้ดูแลในเรื่องของรูปแบบการประเมินและสรุปผลการประเมิน
ของโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการ โดยโครงการวันส าคัญ ทั้ง 3  วัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจ านวน 14,915,600 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือท านุบ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ/
กิจกรรม โดยในแต่ละโครงการก าหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ แต่ละตัวชี้วัดโครงการ ได้แก่  

โครงการวันมาฆบูชา 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุตามเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 95.6 ค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่ใน

ระดับดีมาก โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน มีผลประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.8 
1.2 ด้านเนื้อหาการบรรยาย/เสวนาวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.7 
1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.8 
1.4 ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.8 
 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 96 
โครงการวันวิสาขบูชา 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุตามเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 90.60 ค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ใน

ระดับดีมาก โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน มีผลประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.6 
1.2 ความรู้ ความเข้าใจ ในการแข่งขันกิจกรรม อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.4 
1.3 ด้านประโยชน์ในกิจกรรมทอล์คธรรมประชันทอล์คโชว์ อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.5 
1.4 ด้านประโยชน์ในกิจกรรมธรรมะกับดารา อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.5 
1.5 ด้านประโยชน์ในกิจกรรมธรรมะคีตา  อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.6  
1.6 ด้านความพึงพอใจต่อสถานที่  อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.5 
1.7 ด้านความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.6    

   - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 96 
โครงการวันอาสาฬหบูชา (งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3) 
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- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุตามเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 92 ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน มีผลประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.5 
1.2 ด้านเนื้อหาการบรรยายและเสวนาวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.6 
1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.6          
1.4 ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่  อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.6  
1.5 ด้านความรู้ความเข้าใจ  อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.7 
1.6 ด้านการน าความรู้ไปใช้  อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.6               

       - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 98 
       
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 4.1 – 04 – 01 สรุปผลการประเมินของโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการ โดยโครงการวัน

ส าคัญ ทั้ง 3 วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-03-01%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B04.1-04-01.pdf
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ผลการด าเนินการ  
มีการน าผลการประเมินโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนาที่ได้ด าเนินการจัดท าในปี

การศึกษา 2559 มาจัดท าแผนพัฒนาในปีการศึกษา 2560 ตามมติคณะกรรมการบริหาร จากเดิมที่มีการ
กระจายงบประมาณลงตามคณะ/วิทยาเขต และวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมอบนโยบายให้แต่ละคณะ/
วิทยาเขต และวิทยาลัย จัดท ากิจกรรมย่อยที่ไม่ซ้ าซ้อนและมีความสอดคล้องและบูรณา เช่น กิจกรรมการสวด
มนต์หมู่สรภัญญะ การตอบปัญหาธรรมะและการโต้คารมอุดมธรรม เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจใน
ด้านวัฒนธรรมทางศาสนาในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีต่อสังคม ในส่วนของวิทยาเขตและวิทยาลัย ได้จัด
ในส่วนการแสดงนิทรรศการ และการแสดงประเพณีท้องถิ่น อนึ่ง สามารถน าหลักธรรมมาบูรณาการในการ
แก้ไขปัญหาและการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน และมีการเก็บการประเมินเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  

มีการน าข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละโครงการ เน้นเรื่องงานมีการประชาสัมพันธ์
ค่อนข้างน้อย อันเนื่องจากเวลาจัดงานกระชั้นชิดท าให้ไม่สามารถมาด าเนินการงานได้อย่างตามที่วางเป้าหมาย
ไว้ และงบประมาณที่ลดลงท าให้ลดเรื่องของกิจกรรมที่กระจายไปแต่ละวิทยาเขต/วิทยาลัย โดยยังคงเหลือแต่
การแสดงนิทรรศการประจ าแต่ละที่ โดยตัดกิจกรรมการแสดงประเพณีท้องถิ่นแต่เปลี่ยนมาเป็นการแสดง
ประจ าภูมิภาคของแต่ละพ้ืนที่ และเพ่ิมกิจกรรมประกวดหนูน้อยสืบสานวัฒนธรรม “MBU Kids” เพ่ือเปิด
โอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 5 – 7 ปี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือมุ่งเน้นในการแต่งตัวแบบไทย
เดิม เรียบร้อยด้วยมารยาทแบบไทย และมีจิตใจในหลักธรรม สรุปเรื่องปัญหาการจัดงานต่าง ๆ เช่น เรื่องของ
ความรับผิดชอบในเรื่องของกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ที่ทางคณะได้มีส่วนร่วมในการท างานให้มากข้ึน น าผลจากการ
สรุปโครงการน ามาวิเคราะห์ปรับปรุงและหาหนทางการแก้ไข 

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงแผน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2559 

แนวทางปรับปรุงด้านแผน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมปีการศึกษา

2560 
1. ผู้เข้าร่วมงานต้องการให้ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กเล็ก 1. มหาวิทยาลัยได้ขยายกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็ก

อนุบาลและเด็กเล็ก โดยผ่านกิจกรรม MBU kids 
2. ขยายกลุ่มเครือข่ายงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. มหาวิทยาลัยได้ขยายกลุ่มเครือข่ายให้เป็นที่
ยอมรับ จากเดิมระดับอ าเภอ เข้าสู่ระดับจังหวัด 
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
นครปฐม ได้รับการยอมรับมอบหมายให้ ทาง
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้ง 3 กิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 

2559 

แนวทางปรับปรุงด้านแผน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมปีการศึกษา

2560 
3. สร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัน
อาสาฬหบูชาเป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

3. โดยจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 เพ่ือมาหาทางร่วมมือ
ในการส่งเสริมสนับสนุนวันอาสาฬหบูชา เป็นวัน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งส่งเสริม
ในการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการปรับปรุง

กิจกรรม ปีการศึกษา2559 
แนวทางปรับปรุงด้านกิจกรรมปีการศึกษา2560 

1. กิจกรรมมีความซ้ าซ้อน 1. คณะกรรมการบริหารมอบนโยบายให้แต่ละ
คณะจัดท ากิจกรรมย่อยที่ไม่ซ้ าซ้อนและมีความ
สอดคล้องและบูรณาการ อาทิ  
- คณะศาสนาและปรัชญา ดูแลรับผิดชอบเรื่อง
ของกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ 
- คณะมนุษยศาสตร์ ดูแลรับผิดชอบเรื่องของ
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
- คณะศึกษาศาสตร์ ดูแลรับผิดชอบเรื่องของ
กิจกรรมโต้คารมอุดมธรรม 
- คณะสังคมศาสตร์ ดูแลรับผิดชอบในการจัด
นิทรรศการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. งานมีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยและเวลาจัด
งานกระชั้นชิด 

2.สื่อสารผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กในช่องทาง
ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ไม่ว่าเป็น 
facebook Live, youtube ช่ อ งทา ง โทรทั ศน์      
M COT HD ทางช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี ช่วยเหลือใน
เรื่องของการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนที่
สนใจเข้าร่วมงาน และการน าเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการร่วมกิจกรรมอาทิ การท าข้อสอบ
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ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการปรับปรุง
กิจกรรม ปีการศึกษา2559 

แนวทางปรับปรุงด้านกิจกรรมปีการศึกษา2560 

ในช่วงกิจกรรม ธรรมะ test โดยโหลดเอกสาร
ผ่านการสแกน QR Code และระบบประมวลผล
คะแนน ผ่านอินเทอร์เน็ต บนสมาร์ทโฟน 

3. สร้างบรรทัดฐานในกิจกรรมโต้คารมอุดมธรรม 3.เนื่องจากกิจกรรมการโต้วาทีทั่วไปเป็นการ
หักล้างกันด้วยเหตุ - ผล แต่ทางมหาวิทยาลัยเห็น
ว่าควรมีการสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่เป็นการ
โต้คารม โดยการใช้ธรรมะเข้ามาควบคู่กับการใช้
เหตุ-ผล เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีในการแข่งขันและ
ลดความต้องการเอาชนะเพียงอย่างเดียว โดยใน
ส่วนของการโต้คารมของสามเณรจะเปลี่ยน
รูปแบบเป็นการบรรยายธรรม เพ่ือให้ผู้รับชม
เข้าใจในหลักธรรมได้มากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการปรับปรุง

แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ปีการศึกษา2560 

แนวทางปรับปรุงด้านแผน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ปีการศึกษา2561 
1. เพ่ิมเรื่องของตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมให้มากขึ้นจากเดิมตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

1. คณะผู้รับผิดชอบจะด าเนินการเพ่ิมของเรื่องชี้
วัดความส าเร็จของกิจกรรม อาทิ การเข้าร่วมของ
องค์กรภายนอกคิดเป็นร้อยละ องค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดกิจกรรม การบูรณาการในการด าเนินชีวิต 
เป็นต้น 

2. มีเป้าหมายที่จะขยายกลุ่มเครือข่ายงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายขยายกลุ่มเครือข่ายให้
เป็นที่ยอมรับ จากเดิมระดับจังหวัด เข้าสู่ระดับ
ภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด นครปฐม และระดับภูมิภาค ให้ได้รับการ
ยอมรับ และมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเป็น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม วั น ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา 
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ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการปรับปรุง
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ปีการศึกษา2560 

แนวทางปรับปรุงด้านแผน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ปีการศึกษา2561 
3.  เผยแพร่ปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัน
อาสาฬหบูชาเป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

3. ติดตามผล สืบเนื่องจากผลมติในงานสมัชชาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 
ด าเนินการโดยรัฐมนตรีส่งเรื่องเข้า ค.ร.ม. และ
ก าลังด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนวันอาสาฬหบูชา
เป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการปรับปรุง

กิจกรรมปีการศึกษา2560 
แนวทางปรับปรุงด้านกิจกรรม  

ปีการศึกษา2561 
1. เรื่องการสมัครกิจกรรมการแข่งขันทักษะ

วิชาการพระพุทธศาสนา 
1. เนื่องจากการสมัครการแข่ งขันจะเริ่ม ในวัน
มาฆบูชาของแต่ละปี แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นการเตรียมสอบปลายภาคของนักเรียนเป็นเหตุให้
หลายโรงเรียนที่อยากเข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถที่
จะเข้าร่วมได้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของช่วงเวลา
มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากวันมาฆบูชามาเป็น     
วันอาสาฬหบูชา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้มีเวลา
ในการเตรียมตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. เพ่ิมเรือ่งของการให้องค์ความรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ  2. ในการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและศาสนาทั้ง 
3 กิจกรรม ต่างมีกิจกรรมย่อย ซึ่งมีจ านวนที่เยอะ แต่
บางกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้แต่ความบันเทิงจึงอยากให้มี
ความรู้ที่ได้รับมากกว่านี้ ทางผู้รับผิดชอบจะจัดท า
คู่มือเอกสารในแต่และกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถได้รั บความรู้หลั งจากเข้าร่วม
กิจกรรมและสามารถน าไปใช้ได้ในการด าเนินชีวิต 

3. ด้านการบริการ ความอ านวยสะดวก ที่ยังให้การ
บริการยังไม่ครอบคลุม 

3. เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา คณะท างาน
ด้านบริการยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน 
รวมถึงจุดที่ให้บริการความรู้ของการจัดกิจกรรม โดย
ทางผู้รับผิดชอบจะด าเนินการโดยด้านการบริการ 
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ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการปรับปรุง
กิจกรรมปีการศึกษา2560 

แนวทางปรับปรุงด้านกิจกรรม  
ปีการศึกษา2561 

โดยขอความร่วมมือกับทางนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เข้ามาร่วมในกิจกรรมในฐานะจิตอาสา และด้านให้
ความรู้ต่อผู้เข้าร่วมงานให้ดีขึ้น 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 4.1 – 05 – 01 ผลจากการสรุปโครงการน ามาวิเคราะห์ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-05-01.pdf
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ผลการด าเนินการ มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทั้ง 3 วันส าคัญ และแพร่ข่าวสารกิจกรรมท านุ
บ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

เผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน  กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ ในวันส าคัญวันมาฆบูชา 
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. 
สถานที่ ลานอเนกประสงค์ อาคารสุชีพ ปุญญานุ
ภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา
จ านวน 1,250 รูป/คน 

มีจัดกิจกรรมในวันส าคัญวันมาฆบูชาร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการ
สวดมนต์หมู่ร่วมกัน ก าหนดบทสวดโอวาทปาติโมกข์
ใช้เวลา 2 ชั่วโมงเนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรง
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ไม่ท าความชั่วทั้งปวง ท า
ความดีให้ถึงพร้อม และท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ในการนี้ 
พุทธศาสนิกชนจะได้ประกอบศาสนกิจ เพ่ือน้อม
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ โดย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของปลูกฝังหลักศีลธรรมและจริยธรรม 
และการน าหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคม ซึ่งเป็นการช่วย
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สังคมโดยรวมมี
ความสงบสุข เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาใน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ประชาชน และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมในวัน
มาฆบูชาด้วยกัน อันเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
และให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และน าหลักธรรมไป
ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร จ ร ร โ ล ง
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืน วัฒนาถาวรคู่ชาติไทย
ตลอดไป และมกีารเผยแพร่โดยใช้ช่องทาง facebook 
live และสกุ๊ปข่าวสั้นทางช่อง MCOT HD ทางช่อง
โมเดิร์นไนท์ทีวี 

กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก วันที่ 25 – 29 
พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. -18.00 น. สถาน
ที่บูธกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ 
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เผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน  กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน 
หน้าลานคนเมืองศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา 
จ านวน 4,149 รูป/คน 

2. กิจกรรมสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
3. กิจกรรมโต้คารมอุดมธรรม และการบรรยายธรรม 
เป็นการแข่งขันชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ 
พระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยัง
มีกิจกรรมธรรมะดาราพบปะกับผู้มีชื่อเสียงทางสังคม
มาให้ข้อคิด และยังร่วมมือกับทางวิทยาเขต และ
วิทยาลัยในการจัดบูธน าเสนอประชาสัมพันธ์ของ
วิทยาเขตและวิทยาลัยด้วย facebook live และสกุ๊ป
ข่าวสั้นทางช่อง MCOT HD ทางช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี 

กิจกรรมในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นท
ราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนน แจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา 
จ านวน 800 รูป/คน 

มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญวันอาสาฬหบูชา งาน
สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3 ซ่ึงเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพ่ือสานต่อจากครั้งที่
แล้ว เป็นการร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และ
สื่อมวลชน เพ่ือมาหาทางร่วมมือในการส่งเสริม
สนับสนุนวั นอาสาฬหบู ช า  ให้ เป็ นวั น เผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมในการสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ งขึ้น  facebook live และสกุ๊ปข่ าวสั้ นทางช่อง 
MCOT HD ทางช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 4.1 – 06 – 01 หนงัสือคู่มือการประชุมสมัชชาการเแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งท่ี 3  
MBU 4.1 – 06 – 02 รูปถ่ายกิจกรรมในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ งาน

สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 
MBU 4.1 – 06 – 03 Facebook live โทรทัศน์ MCOT HD ช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี 
 
 
   7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-06-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-06-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-06-03.pdf
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ผลการด าเนินการ  
โครงการวันอาสาฬหบูชา ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับองค์กรภาคี
เครือข่าย ซ่ึงเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีนับจาก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และครั้ง
ที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันอาสาฬหบูชานี้ จึงได้มีการ
ก าหนดแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันของหน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และเห็นความส าคัญที่จะเกิดแก่พุทธศาสนิกชน เยาวชน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
โดยจัดเป็นโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา เพ่ือให้บริการความรู้ด้านวิชาการอันเป็นการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีที่เหมาะสมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้มีความรู้ที่ดีถูกต้อง และน้อม
น าไปปฏิบัติตามแนวทางของวิถีพุทธ ด ารงตนให้เป็นคนดี คนเก่ง เกิดสันติสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือเป็น
การจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน คู่ชาติไทยสืบไป 

ในส่วนของรูปแบบงานสมัชชาเป็นการประชุมสมัชชาโดยมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ประชาชนที่สนใจทั่วไปมาประชุม วิเคราะห์สังเคราะห์จนได้องค์ความรู้ที่ตกผลึกทางด้านวันอาสาฬหบูชา ได้
มติในท่ีประชุม ดังนี้  

1.1 น าไปประมวลสอนใน “พุทธวิธีไทย” 
1.2 การคัดสรรบุคคลต้นแบบทางพุทธศาสนา 150 ท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
1.3 จัดท าหนังสือ “ค าสอนในพระพุทธศาสนา” Bhuddha teaching เผยแพร่ 48,000 เล่ม ในกลุ่ม

ผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ในทัณฑสถาน 
หลังจากสิ้นสุดการประชุม และได้มติในท่ีประชุมสมัชชาแล้ว ได้สร้างปฏิญญามอบให้แก่รัฐบาลเพ่ือให้

รับรองการสมัชชาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และผลักดันให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับชาติ 

โดยผู้แทนรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ได้รับเรื่องและส่งเข้าในที่
ประชุม ค.ร.ม. เพ่ือด าเนินการขอมติที่ประชุม ค.ร.ม. ซึ่งทางมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการ
ประกาศใช้และก าหนด หรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

 
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 4.1 – 07 – 01 สรุปการจัดงานกิจกรรมในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6ข้อ 5 ✓ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
4.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ 

 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง 

 โครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา มีกิจกรรมท านุบ ารุงย่อยหลากหลาย และสะท้อน

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการได้รับความสับสนเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง Facebook  

youtube ช่องทางโทรทัศน์ MCOT HD ทางช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและมาร่วมในการ

จัดโครงการของทางมหาวิทยาลัย อีกทั้งการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการร่วมกิจกรรม อาทิ การท า

ข้อสอบในช่วงกิจกรรม ธรรมะ test โดยโหลดเอกสารผ่านการสแกน QR Code และระบบประมวลผลคะแนน 

ผ่านอินเทอร์เน็ต บนสมาร์ทโฟน 

จุดที่ควรพัฒนา 

 เนื่องจากวันส าคัญของชาติมีกิจกรรมย่อยหลากหลาย แต่ก็ยังขาดการความร่วมมือของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ในให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องมีหลักกฎเกณฑ์ในการ

เข้าร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้โครงการกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ด าเนินตามแผนและ

วัตถุประสงค์ของโครงการมากยิ่งขึ้น  

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-06-01.pdf
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แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

 ได้มีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ นักร้อง นักแสดง ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม และการ

ประชาสัมพันธ์ในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก รวมถึง การเอาเทคโนโลยีในการท าข้อสอบในช่วงกิจกรรม ธรรมะ 

test โดยโหลดเอกสารผ่านการสแกน QR Code และระบบประมวลผลคะแนน ผ่านอินเทอร์เน็ต บนสมาร์ท

โฟน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5    การบริหารจัดการ 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

ค าอธิบาย  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา

จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคณาจารย์ คือ การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย บริหารงานด้วย            
หลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยน าหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ โดยมีประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นแนวทางในการวางแผน การปฏิบัติงานและการพัฒนาการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

4.1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  มหาวิทยาลัยเน้นผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและประชาชน ตาม
ปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมกัน 
และประกาศให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง มีการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน โดยการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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- มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าข้อก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีมติการประชุม เมื่อวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

รวมทั้งให้มีการรายงานผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะ/หน่วยงาน เสนอในการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ าทุกเดือน  ตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

4.2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มหาวิทยาลัยฯ ได้มีความตระหนักถึงความส าคัญในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการบริหารเรื่องหลักสูตร ใช้ร่วมกัน เพ่ือก ากับ
ติดตาม ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้เป็นส าคัญ ซึ่งจากการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้รับการประเมินผ่านการประเมินตามมาตรฐานเพียง ร้อยละ 76.19  
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า หลักสูตรได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 95.23 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
บุคลากรสายวิชาการมีการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น  5 รูป/คน และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่ง ผศ. 1 รูป/คน รศ. 2 รูป/คน ซึ่งการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ยัง
ค านึงถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน จึงท าให้มหาวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 เ พ่ิมขึ้น 85.91 เป็นอันดับที่  16 จาก 81 หน่วยงาน ในส่วนของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้ารับการประเมิน ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินเพียง 57.43 

4.3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีนโยบายให้บริการตลอดเวลาราชการและนอกเวลาราชการที่มีการเรียนการสอน การ
ตอบสนองการให้บริการและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ acp.mbu.ac.th ร้องเรียน - ความคิดเห็น และ
สายด่วนถึงอธิการบดีทางเว็บไซต์ http://acp.mbu.ac.th ตู้รับฟังความคิดเห็น มีคู่มือบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน โดยมีคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย และหรือชี้แจงข้อ
ร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ร้องขอมา ก าหนดขั้นตอนด าเนินการต่อข้อร้องเรียนและจัดท าคู่มือการจัดการ
ข้อร้องเรียน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ติดตาม เร่งรัดการตอบ
หนังสือร้องเรียน เรียกข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา พิจารณาข้อ
ร้องเรียนและท าความเห็นเสนออธิการบดีเพ่ือสั่งการ นอกจากนี้ยังมีช่องทางสื่อสารระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน 
และศิษย์เก่าผ่านทาง Facebook  Page  : ข่าวสาร มมร ศาลายา อัพเดททุกวัน จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

4.4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  มหาวิทยาลัยฯ มีความรับผิดชอบและตระหนักด้าน
บริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหาร
จัดการ โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะวิชา คณะกรรมการสภาวิชาการ คอยก ากับดูแล ด้านวิชาการ มีการ
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ติดตามภาวะการมีงานท าของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และมีคณะกรรมการบริหารงานบุคลากร (กบม.) 
โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ 
อธิการบดีเป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ผู้แทนสภาวิชาการ ผู้แทน
คณาจารย์ คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่มีฐานเทียบเท่าคณะ เป็นกรรมการรบริหารงานบุคคล 
มีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดระบบมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในดัชนีความ
พร้อมรับผิด จ าแนกรายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.84 ระดับผลการประเมิน 
สูง 

4.5) หลักความโปร่งใส  (Transparency) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
ความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ใน
หน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริต
และการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ซึ่งในปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน 
จ าแนกรายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.98 ระดับผลการประเมินสูงมาก 

4.6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ และมีการจัดประชุมอย่างเป็นประจ าทุกเดือนของทุกส่วนงาน ได้แก่ การประชุมประจ าเดือน 
การประชุมสภาวิชาการ การประชุมการบริหารความเสี่ยง  การประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายใน เป็น
ต้น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการด าเนิน งาน และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของมหาวิทยาลัย  

4.7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ (อธิการบดี) 
มีการกระจายอ านาจมอบหมายให้รองอธิการบดี รองอธิการบดีวิทยาเขต ผู้อ านวยการวิทยาลัย และผู้ช่วย
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อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มีการกระจายอ านาจการบริหารสู่คณะ/ส านัก/สถาบัน/การแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานในคณะ/ส านัก/สถาบัน โดยสามารถตัดสินใจด าเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยมีค าสั่ง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ 2120/2558 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พร้อมมีประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการควบคุม ติดตามและก ากับดูแลการใช้อ านาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดีของผู้อ านวยการวิทยาลัย 
และมีค าสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ 290/2561 เรื่องมอบหมายและมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยปฏิบัติการแทนอธิการบดี มีหน้าที่บริหารจัดการ ดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานทั่วไป 2. ด้านการ
บริหารงานบุคคล 3. ด้านการพัสดุ 4. ด้านงบประมาณและการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ มีการมอบหมายงานตาม
ภารกิจ ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ให้คณบดี ผู้อ านวยการ  และหัวหน้าหน่วยงานตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย 

4.8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  มหาวิทยาลัยฯ มีการใช้อ านาจ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวน 1 ฉบับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลา
การปฏิบัติงานของบุคลากร ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1 ฉบับ  เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวน 1 ฉบับ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2560 เพ่ือจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ค านึงถึงเสรีภาพของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.9) หลักความเสมอภาค (Equity)  มหาวิทยาลัยได้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือความ
เสมอภาคผ่านระบบการคัดเลือกศึกษาต่อ การให้ความเสมอภาคในการสอบคัดเลือก การสรรหาบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงานโดยไม่มีการแบ่งแยกชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา เช่น การประกาศรับสมัคร
งาน การประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น การจัดกิจกรรมโครงการที่มีการเชิญบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วม ทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ มีการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทั้งระดับต้น กลาง และสูง มีการ
ด าเนินการตามหลักความเสมอภาค โดยการใช้หลักความเสมอภาคในการสรรหาผู้บริหารในระดับต่าง ๆ การ
สอบคัดเลือกและสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอย่างชัดเจนและมีกระบวนการที่
โปร่งใส 
 4.10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นฉันทามต ิโดยยึดหลัก
ของการมีส่วนร่วมทางความคิดเพ่ือหาข้อคิดเห็นร่วมกันเมื่อมีประเด็นที่ต้องพิจารณา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้
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ร่วมหารือข้อตกลง ข้อสรุป ตระหนักถึงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นนั้น  ๆ 
เช่น วาระพิจารณาต่าง ๆ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย อาทิ  

- เสนอระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2560              
- เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (พระภิกษุ) เป็นอุปนายก  
- เสนอบุคคลผู้เข้าศึกษาอบรมตามหลักสูตรธรรมาภิบาล  เพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา (University 

Governance Programme : UPG)                
- (ร่าง) เสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ต่อเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 25..  
- เสนอประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
- เสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับต าแหน่งคณบดีและต าแหน่ง ผู้อ านวยการ           
- ข้อก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.1 – 04 – 01 มตกิารประชุม สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยครั้งที่ 10/2560 มติที่ 5.5 
MBU 5.1 – 04 – 02 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
MBU 5.1 – 04 – 03 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
MBU 5.1 – 04 – 04 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรการศึกษา 2559 – 2560  
MBU 5.1 – 04 – 05 ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 3 รูป/คน 
MBU 5.1 – 04 – 06 คุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก 
MBU 5.1 – 04 – 07 ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ

ควบคุม ติดตามและก ากับดูแลการใช้อ านาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดีของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

MBU 5.1 – 04 – 08 ค าสั่ง ที่ 290/2561 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

MBU 5.1 – 04 – 09 เว็บไซต์ http://acp.mbu.ac.th/ 
MBU 5.1 – 04 – 10 มติการประชุม สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 มติที่ 4.1 

http://www.cc.mbu.ac.th/images/mbu/มตโดยยอ/มตการประชมโดยยอ_ครงท_10-60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.1/4/article_20171117092622.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.1/4/article_20171117092622.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.1/4/192204_192185_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%20ITA%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202561.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.1/4/192204_192185_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%20ITA%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202561.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/MBU5.3-02-07.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.1/4/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_000196.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/1.3/PH.D.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.1/4/5.1-04-07.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.1/4/5.1-04-07.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.1/4/5.1-04-07.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.1/4/5.1-04-08.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.1/4/5.1-04-08.pdf
http://acp.mbu.ac.th/
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.1 – 04 – 11 เอกสารความเสมอภาค เรื่องรับสมัครนักศึกษาผู้พิการ 
MBU 5.1 – 04 – 12 http://www.suplies.mbu.ac.th/ 
MBU 5.1 – 04 – 13 มติการประชุม สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 มติที่ 5.5 
MBU 5.1 – 04 – 14 มติการประชุม สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 มตทิี่ 6.1 
MBU 5.1 – 04 – 15 มติการประชุม สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 มติที่ 5.2 
MBU 5.1 – 04 – 16 มติการประชุมโดยย่อ สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 มติที่ 

6.1       
MBU 5.1 – 04 – 17 มติการประชุมโดยย่อ สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 มติ

ที่5.1 
MBU 5.1 – 04 – 18 มติการประชุมโดยย่อ สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 มติ

ที่5.3 
MBU 5.1 – 04 – 19 มติการประชุมโดยย่อ สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 มติ

ที่ 5.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suplies.mbu.ac.th/
http://www.cc.mbu.ac.th/images/mbu/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97_9-60.pdf
http://www.cc.mbu.ac.th/images/mbu/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97_8-60.pdf
http://www.cc.mbu.ac.th/images/mbu/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97_1-61.pdf
http://www.cc.mbu.ac.th/images/mbu/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97_3-61.pdf
http://www.cc.mbu.ac.th/images/mbu/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97_3-61.pdf
http://www.cc.mbu.ac.th/images/mbu/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97_10-60.pdf
http://www.cc.mbu.ac.th/images/mbu/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97_10-60.pdf
http://www.cc.mbu.ac.th/images/mbu/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97_10-60.pdf
http://www.cc.mbu.ac.th/images/mbu/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97_10-60.pdf
http://www.cc.mbu.ac.th/images/mbu/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97_10-60.pdf
http://www.cc.mbu.ac.th/images/mbu/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97_10-60.pdf
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  5. การก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน มีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม

ระบบ 

ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2556 – 2565 ในกลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารมหาวิทยาลัย ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล โดยมีคณะกรรมการจัดการ
ความรู้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท าหน้าทีส่่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และติดตาม ให้ทั้ง 19 หน่วยงาน 
ซึ่งประกอบด้วย คณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วิทยาเขตล้านนา วิทยาเขตศรี
ธรรมโศกราช วิทยาเขตร้อยเอ็ด วิทยาเขตศรีล้านช้าง มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ส านักงานอธิการบดี ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยญาณสังวร และศูนย์บริการวิชาการ ให้มีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งประกอบด้วย 

1. การวางแผนการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ก าหนดแผนการจั ดการความรู้  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านการวิจัยบนพ้ืนฐานวิชาการทางพระพุทธศาสนา ด้านการ
บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการ
พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย/กระบวนการท างานของบุคลากร โดยก าหนดให้ 15 หน่วยงานที่มีการ
จัดการเรียนการสอนต้องด าเนินการจัดการความรู้ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย และด้านการวิจัยบนพ้ืนฐานวิชาการทางพระพุทธศาสนา และสามารถเพ่ิมเติมด้าน     
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน และก าหนดให้หน่วยงานที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 4 หน่วย ด าเนินการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย/กระบวนการท างาน
ของบุคลากร และสามารถเพ่ิมเติมด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

2. การด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการติดตามการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานด้วยการเดินทางไป
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน และมีการติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินการจัดการความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการด าเนินการจัดการ
ความรู้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  
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3. ผลการด าเนินการและการรายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้  ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดการความรู้ 5 ด้าน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 

3.1 ด้านการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (คณะศาสนาและปรัชญา) 
 - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (คณะมนุษยศาสตร์) 
 - การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการฝึกประสบการณ์อาชีพของนักศึกษาคณะ
สังคมศาสตร์ (คณะสังคมศาสตร์) 
 - การพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 
 - กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามพุทธวิถีในศตวรรษที่ 21 (วิทยาเขตมหาวชิ ราลงกรณราช
วิทยาลัย) 
 - การบูรณาการการเรียนการสอนกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (วิทยาเขตสิรินธรราช
วิทยาลัย) 
 - การท าวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยาเขตอีสาน) 
 - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (วิทยาเขตอีสาน) 
 - เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างไรในศตวรรษท่ี 21 (วิทยาเขตล้านนา)  
 - สอนอย่างไรให้ถูกใจ ถูกต้อง และทันยุคสมัยในศตวรรษที่ 21 (วิทยาเขตศรีธรรรมาโศกราช)  

3.2 ด้านการวิจัยบนพื้นฐานวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
 - เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ (คณะศาสนาและปรัชญา) 
 - เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (คณะ
มนุษยศาสตร์) 
 - การส่งเสริมให้คณาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ (คณะสังคมศาสตร์) 
 - การวิจัยเชิงคุณภาพบนพื้นฐานหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา (บัณฑิตวิทยาลัย) 
 - เทคนิคการเขียนบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ (วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย) 
 - หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย (วิทยาเขตสิรินธรราช
วิทยาลัย) 
 - การเขียนรายงานวิจัยส าหรับอาจารย์ (วิทยาเขตอีสาน) 
 - เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพตามหลัก MAX MIN CON และการเขียนบทความ
วิชาการเพ่ือน าเสนอระดับชาติและนานาชาติ (วิทยาเขตล้านนา) 
 - การเขียนผลงานวิจัยและงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในฐานระดับชาติและนานาชาติ (วิทยาเขตศรี
ธรรมาโศกราช)  
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 3.3 ด้านการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม 
 - เทคนิคการอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด (คณะศาสนาและปรัชญา) 
 - การอนุรักษ์วิถีชุมชนกับป่าที่ยั่งยืน (คณะสังคมศาสตร์) 
 - การจัดท าโครงการเพ่ือบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม (บัณฑิตวิทยาลัย) 
 - บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโครงการแม่ชีและนักศึกษาสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ) 
 - การแขง่ขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา (วิทยาเขตสิรินธรราขวิทยาลัย) 
 3.4 ด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  - เทคนิคการจัดโครงการนาวาภิกขาจาร (คณะศาสนาและปรัชญา) 
  - รูปแบบการจัดโครงการประเพณีรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ (วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย) 
  - วงโปงลางอีสาน “หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย” 

3.5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย/กระบวนการท างานของบุคลากร 
- แผนปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ป.QA 01 – ป.QA 06 (ส านักงานอธิการบดี/

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา) 
- ระบบ E-port (ส านักงานอธิการบดี/ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา) 
- แนวทางการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน (กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการ

ความรู้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 
- แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 
- ตรวจสอบก่อนเบิกจ่าย (ส านักงานตรวจสอบภายใน) 
- การพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (วิทยาเขตล้านนา) 
- การจัดท าโครงการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (วิทยาเขต

ศรีธรรมาโศกราช) 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 ของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พบว่า มีหน่วยงานทั้งหมด 5 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 15 
หน่วยงาน) คือ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขตศรีล้าน
ช้าง ที่มีการด าเนินการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 องค์ประกอบที่ 5 ของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ส่วนที่เหลือ จ านวน 10 หน่วยงาน คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ให้ค าแนะน า ดังนี้ 
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หน่วยงาน 
ค าแนะน าจาก 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2560 

คณะศาสนาและปรัชญา ควรมีการด าเนินการจัดการความรู้ ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย       
ให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดการความรู้ โดยต้องมีการเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และมีการน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะศึกษาศาสตร์ คณะควรวิเคราะห์หาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของคณะ เพ่ือก าหนด
เป็นหัวข้อของการจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ การผลิตบัณฑิต 
และการวิจัย ก าหนดให้มีทีมที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละประเด็น 
รวมทั้งน าไปปฏิบัติจนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ และท าการจัดเก็บเป็น
ลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปทราบ 

 

หน่วยงาน 
ค าแนะน าจาก 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2560 

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ควรวางแผนและจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยครอบคลุมทั้งสอง
ประเด็น คือการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยจนท าให้เกิดแนวปฏิบัติที่
ดีต่อไป 

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ควรด าเนินการจัดการความรู้ให้ครบกระบวนการตามพันธกิจ 
วิทยาเขตล้านนา วิทยาเขตฯ ควรด าเนินการจัดการความรู้ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ

ควรมีข้อสรุปขององค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่
ก าหนด ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งควรมีการเผยแพร่
ข้อสรุปดังกล่าวให้เป็นที่ทราบทั่วกัน ตลอดจนมีการน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช - วิทยาเขตควรวิเคราะห์หาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของวิทยาเขต           
เพ่ือก าหนดเป็นหัวข้อของการจัดการความรู้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ การ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
- วิทยาเขตควรก าหนดให้มีทีมที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละประเด็น
และน าไปปฏิบัติจนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ 
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หน่วยงาน 
ค าแนะน าจาก 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2560 

- วิทยาเขตควรท าการจัดเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้บุคคล
ทั่วไปทราบ 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทบทวนแผนการจัดการความรู้โดยน าประเด็นความรู้ที่ก าหนด เพ่ือให้ได้        
องค์ความรู้ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย       
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

ควรวางแผนและจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยครอบคลุมทั้งสอง
ประเด็น คือ การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย จนท าให้เกิดแนวปฏิบัติ
ที่ดีต่อไป 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์       
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 

ควรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภายในวิทยาลัยเกี่ยวกับ        
แนวทางการจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM)  และ
วิธีการด าเนินการด้านการจัดการความรู้  ตลอดจนการจัดเก็บองค์ความรู้ที่
มีคุณค่าอย่างเป็นระบบ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ควรด าเนินการจัดการความรู้ให้ครบกระบวนการตามพันธกิจ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.1 – 05 – 01 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565)  

MBU 5.1 – 05 – 02 ค าสั่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ 1186/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

MBU 5.1 – 05 – 03 แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
MBU 5.1 – 05 – 04 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 6001/142 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
MBU 5.1 – 05 – 05 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 6001/ว349 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 
MBU 5.1 – 05 – 06 แผน-ผลการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
MBU 5.1 – 05 – 07 รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2560 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/5/MBU5.1-05-01.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/5/MBU5.1-05-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/5/MBU5.1-05-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/5/MBU5.1-05-03.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/5/MBU5.1-05-04.pdf
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  7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้น ากรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. มาวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย โดยมีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม 
ประสานงาน เพ่ือน าระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกัน ทั้งคณะ วิทยาเขต
วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะและ
ระดับสถาบัน ตามระบบและกลไกที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 - 2561 ตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ใหม่ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และมีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ดังกล่าว และในการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิ ดชอบด าเนินการ
รวบรวมผลการด าเนินงาน รายการหลักฐานและเอกสารข้อมูลอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ   เพ่ือใช้ เป็นแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยมีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ดังนี้คือ  

1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินงานดังนี้  
1. เสนอแต่งตั้งคณะท างานในการก ากับติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะ

กรรมการบริหารคุณภาพ (รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี) มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบ ตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา
พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความก้าวหน้า ความส าเร็จตามเป้าหมาย จุดเด่น จุดอ่อน ของการด าเนินงาน 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน  

2. ก าหนดนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 
ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส า เร็จตามแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ รายตัวบ่งชี้ในระดับ
สถาบัน และระดับหน่วยงาน 

3. ก าหนดแผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (ป.QA 01- ป.
QA 06)  ซึ่งเป็นแผนการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/วิทยาเขต/
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วิทยาลัย และระดับหน่วยงานทุกส่วนงาน ที่ถอดแผนออกมาจากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามบริบทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบในภาระงานของหน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานและสามารถวัด
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติงานได ้

4. มีการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับ ถึงคณะและหน่วยงานรับทราบ โดยมีประชุมคณะท างาน
ในการก ากับติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2561 ณ  โรงแรม     
แกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการประชุมคณะท างานด้านความคืบหน้าด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการปฏิบัติงานจริงจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ วางแผนเพ่ือการแก้ปัญหา และเป็นแนวทางในการท าแผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในต่อไป 

2. มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน มหาวิทยาลัย โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้
จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้คณะ วิทยาเขต และ
วิทยาลัย น าไปจัดท าแผนการด าเนินงาน ได้แก่  

1. แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย (ป.QA 01) 
2. แผนงาน/โครงการ PDCA (ป.QA 02) 
3. แผนพัฒนาประกันคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย 

(ป.QA 03) 
4. แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานระดับหลักสูตร (ป.QA 04) 
5. แผนพัฒนาประกันคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร (ป.QA 05) 
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (ป.QA 06)  

โดยมอบให้หลักสูตร/คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย และหน่วยงาน  น าไปจัดท าแผนการ
ด าเนินการโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ก ากับติดตามทุกตัวบ่งชี้ทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลาง 
วิทยาเขตและวิทยาลัย โดยมีการลงพ้ืนที่ หลักสูตร/คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือชี้แจง 
ให้ค าปรึกษา และติดตามแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
จากนั้นทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รวบรวมผลการด าเนินงานในภาพรวม เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง  

นอกจากนี้ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษามีประชุมทุกเดือน เพ่ือก ากับติดตามข้อมูล
พ้ืนฐาน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบส่งข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน มีการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะเสนอ สกอ. เพ่ือรับทราบ เป็นต้น 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย มีการรวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย 

มาจัดท ารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน โดย
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ก าหนดแผนการตรวจประเมิน รวมทั้งพิจารณารายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินระดับสถาบันเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาท าค าสั่งแต่งตั้ง ในปีการศึกษา 2560 มีการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้ก าหนดจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (แยก) ประจ าปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  2 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการ
ตรวจในลักษณะลงพ้ืนที่ ที่มีการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรเบื้องต้น ก่อนการตรวจหลักสูตรรวม และตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รวม) ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2561  และ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ระหว่างวันที ่10 – 11 ตุลาคม 2561 
มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการกรอกข้อมูลผ่านระบบ  CHE QA Online 
System ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกระดับ จัดท ารายงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้สภา
วิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยไปท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.1 – 07 – 01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก ากับติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
MBU 5.1 – 07 – 02 ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดเป้าหมาย ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปี
การศึกษา 2557 - 2561 

MBU 5.1 – 07 – 03 แผนการปฏิบัติงานส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา (ป.QA01) 
MBU 5.1 – 07 – 04 มติการประชุมสภาวิชาการ ฉบับรวมเล่ม ประจ าปี 2560 
MBU 5.1 – 07 – 05 ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20122.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20122.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/MBU5.3-01-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/MBU5.3-01-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/MBU5.3-01-02.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.1/7/P%20QA%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.1/7/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%202560.pdf
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.1 – 07 – 06 สรุปผลโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ผ่านระบบ CHE 

QA Online System ประจ าปีการศึกษา 2560 
MBU 5.1 – 07 – 07 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย  
MBU 5.1 – 07 – 08 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2560  
MBU 5.1 – 07 – 09 มติการประชุมสภาวิชาการ ครัง้ที่ 12/2560 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 3 ข้อ  3.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/3/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20che.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/3/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20che.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/6/CAR%20CURR.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/6/CAR%20CURR.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/MBU5.3-02-06.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/MBU5.3-02-07.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่า ในแต่ละสถาบันได้มีการ

ก ากับติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะ ให้เป็นไปเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

 เกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

       คะแนนที่ได้  = 

   

 

หมายเหตุ : คณะที่ได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตนเองระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินของ

คณะนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

คณะวิชา ผลคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. คณะศาสนาและปรัชญา               3.15  ระดับคุณภาพพอใช้ 
2. คณะมนุษยศาสตร์               4.39  ระดับคุณภาพดี 
3. คณะสังคมศาสตร์               3.96  ระดับคุณภาพดี 
4. คณะศึกษาศาสตร์               3.89  ระดับคุณภาพดี 
5. บัณฑิตวิทยาลัย               3.93  ระดับคุณภาพดี 
6. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย               3.99  ระดบัคุณภาพดี 
7. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย               3.89 ระดับคุณภาพดี 
8. วิทยาเขตอีสาน               4.37  ระดับคุณภาพดี 
9. วิทยาเขตล้านนา               4.46  ระดับคุณภาพดี 
10. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช               4.32  ระดับคุณภาพดี 
11. วิทยาเขตร้อยเอ็ด               4.58  ระดับคุณภาพดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
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คณะวิชา ผลคะแนน ระดับคุณภาพ 
12. วิทยาเขตศรีล้านช้าง               3.43  ระดับคุณภาพพอใช้ 
13. มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์               3.97  ระดับคุณภาพดี 
14. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์               3.86  ระดับคุณภาพดี 
15. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร               3.60  ระดับคุณภาพดี 

รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน 59.79  
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน 59.79 
2. จ านวนคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 15 
3. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินที่ได้ของทุกคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 3.99 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5.00 3.99 3.99  

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 5.2 – 0 – 01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยา
เขต วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศาสนาและปรัชญา 
ประจ าปีการศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 03 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 04 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 05 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560  

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3826-840.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3826-840.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/PH%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/PH%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/hu60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/hu60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/SO%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/SO%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/ED%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/ED%2060.pdf
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.2 – 01 – 06 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 07 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 08 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 09 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตอีสาน ประจ าปี
การศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตล้านนา ประจ าปี
การศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
ประจ าปีการศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 12 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจ าปี
การศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 13 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจ าปี
การศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 14 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 15 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2560  

MBU 5.2 – 01 – 16 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
ประจ าปีการศึกษา 2560  

  

 

 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/GS60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/GS60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/MVK%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/MVK%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/SRC%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/SRC%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/isc60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/isc60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/lnc60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/lnc60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/ssc60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/ssc60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/REC%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/REC%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/slc60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/slc60.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/MBC%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/MBC%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/KBC%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/KBC%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/YBC%2060.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.2/YBC%2060.pdf
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3          ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

และคณะ โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา

คุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า

การประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

  1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไป

ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ผลการด าเนินการ 

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดท าระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ท า
หน้าที่ก าหนดแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับแต่ละองค์ประกอบของการประกันคุณภาพหลักสูตร โดย
มีระบบการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะท างานในการก ากับติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพ (รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี) มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบ ตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา
พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความก้าวหน้า ความส าเร็จตามเป้าหมาย จุดเด่น จุดอ่อน ของการด าเนินงาน 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน  

2. ก าหนดนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในระดับหลักสูตร  คณะ/วิทยาเขต/
วิทยาลัย และสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและ
รับผิดชอบ รายตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ระดับ และทุกหน่วยงาน 

3. ก าหนดแผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (ป.QA 01 - ป.QA 
06) 
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4. มีการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับ ถึงคณะและหน่วยงานรับทราบ โดยมีประชุมคณะท างานใน
การก ากับติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2561 ณ  โรงแรม     
แกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี 
        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและคณะ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้
ก าหนดจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (แยก) ประจ าปีการศึกษา 2560  
ระหว่างวันที่  2 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร (รวม) ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2561  และตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2561 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.3 – 01 – 01 ค าสั่ง ที่ 122/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานในการก ากับติดตามด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 
MBU 5.3 – 01 – 02 ประกาศ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย เรื่องก าหนดค่าเป้าหมาย  ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน         ปี
การศึกษา 2557 - 2561 

MBU 5.3 – 01 – 03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะท างานในการก ากับติดตามด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

MBU 5.3 – 01 – 04 ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 
MBU 5.3 – 01 – 05 สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20122.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20122.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%202560.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/5.3-01-05.pdf
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  2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล

การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

 ผลการด าเนินการ 

         มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานในการก ากับติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้
ก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายที่ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะต้องร่วมกันด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม  
2561 ทั้งนี้ เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ากับเป็นรายตัวบ่งชี้ ซึ่งได้รายงาน
การติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ตามระบบการประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 13 หลักสูตร เป็น
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จ านวน 13 หลักสูตร 
               1.1 การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องจัดท า สมอ.
08 ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย มีการทบทวนศักยภาพของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งในส่วนของจ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ด าเนินการจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบการให้ความเห็นชอบ ซึ่งในปี
การศึกษา 2560 มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

1.2 การก ากับมาตรฐานการด าเนินงานตามระบบ   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ซึ่งคณะกรรมการที่ท า
หน้าที่พิจารณา มีจ านวน 3 ชุด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย 
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ  
3. สภามหาวิทยาลัยฯ  

            1.3 ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ส านักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีคณะกรรมการ

ควบคุมมาตรฐานการก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GE) และผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวด
พระพุทธศาสนา (BU) ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่บันทึกรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในระบบ
สารสนเทศ (E-port) เพ่ือการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพ่ือ
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เชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การจัดท า มคอ.3 – มคอ.7 เป็นการสนับสนุนและติดตามให้คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยได้
ด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย มีการก าหนดปฏิทินการบันทึก 
มคอ.3 – มคอ.6 ใช้ในการติดตามและรายงานการจัดท า มคอ.3 – มคอ.6  ในปีการศึกษา 2560 ของคณะ/
วิทยาเขต/วิทยาลัย ทั้งก่อนจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และหลังจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
          2. บัณฑิตศึกษา 
              มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
              2.1   การพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลา โดยในปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรที่ครบรอบพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จ านวน 8 หลักสูตร 
             2.2   การให้คณะทบทวนศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในส่วนของจ านวนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หาก
ต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม  จะต้องจัดท า 
สมอ.08 ตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
              2.3   วางระบบการส าเร็จการศึกษา การสอบวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยบันทึกลงในระบบโปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษา เพ่ือใช้ส าหรับตรวจสอบผู้ส าเร็จ
การศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วัน/เวลาของการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
              2.4   น าเสนอบทคัดย่อ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) ต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา สภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา รวมทั้งการเสนอขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา               

2.5   การก ากับติดตามการจัดท า มคอ. บัณฑิตวิทยาลัย มีการติดตามและรายงานการจัดท า มคอ.
3 – มคอ.7 ของคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ทั้งก่อนจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และหลังจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
ในปีการศึกษา 2560 มีการรายงานการติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.7 ครบถ้วน 
        3. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

             มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ ดังนี้ 
     3.1 เสนอเป้าหมายคุณภาพและแผนการด าเนินการโครงการเพ่ือปรับปรุง และยกระดับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน จ านวน 6 โครงการ  
     3.2 วางระบบและกลไกการตรวจประเมินหลักสูตร 21 หลักสูตร โดยเริ่มการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง การจัดส่งรายงานเข้าระบบ CHE QA Online System การคัดเลือกผู้ประเมิน วางระบบการ
รายงานผลการตรวจ และน าผลการตรวจระดับหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
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     3.3  วางระบบและกลไกการตรวจประเมินระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย จ านวน 15 หน่วยงาน โดย
เริ่มการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง การจัดส่งรายงานเข้าระบบ CHE QA Online System การคัดเลือก
ผู้ประเมิน วางระบบการรายงานผลการตรวจ และน าผลการตรวจระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยเสนอต่อสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
           ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้พัฒนาระบบ e-port.mbu.ac.th  เพ่ือบริหารจัดการโดย
จ าแนกภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานภายในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยให้มีความเชื่อมโยงของ
ฐานข้อมูลระหว่างหลักสูตร/คณะ/วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการเขียนผลการด าเนินงานพร้อม
หลักฐานส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้การเข้าถึง
ระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ สามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะชน  
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.3 – 02 – 01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะท างานในการก ากับติดตามด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 
MBU 5.3 – 02 – 02 ค าสั่งคณะท างานในก ากับติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
MBU 5.3 – 02 – 03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก ากับ ติดตาม การรวบรวม รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 21 หลักสูตร 
MBU 5.3 – 02 – 04 บันทึกข้อความ ที่ศธ 6001(6)/245 เรื่องขอรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยประจ าปี
การศึกษา 2559 

MBU 5.3 – 02 – 05 บันทึกข้อความ ที่ศธ 6001(6)/263 เรื่องขอรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 

MBU 5.3 – 02 – 06 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2560  
MBU 5.3 – 02 – 07 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2560 

 
 
 
 
 
 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AF.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/577%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1SAR.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/577%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1SAR.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/245%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/245%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/245%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/263%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/263%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/MBU5.3-02-06.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/2/MBU5.3-02-07.pdf
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   3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ผลการด าเนินการ 

         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร 
นอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายแก่อาจารย์เพ่ือไปพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ โดยการอนุญาตสนับสนุนค่าใช้จ่าย ยานพาหนะ  ฯลฯ ให้ไปอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ และมี
การจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
ดา้นโครงการ/กิจกรรม 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือขยายผล 
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ 
CHE QA Online System ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

-  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (แยก) ประจ าปีการศึกษา 2560  
ระหว่างวันที่  2 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

- โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รวม) ประจ าปีการศึกษา 2560  
ระหว่างวันที่  10  – 11  กันยายน พ.ศ. 2561 

- โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  10 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

- โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560  ระหว่าง
วันที่  12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ส านักงานประกันคุณภาพ ได้พัฒนาระบบ e–port.mbu.ac.th  ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ โดยมีการเก็บ
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการรวบรวมข้อมูล เพ่ือเตรียมด าเนินการจัดท าระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วย  

- ข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์ 
- ข้อมูลด้านงานวิจัย 
- ข้อมูลด้านบริการวิชาการ  
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- ข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
- ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน  

          เพ่ือให้การเข้าถึงระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ สามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่     
สาธารณะชน 
ด้านทรัพยากรบุคคล  
        ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดสรรบุคลากรโดยมีเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยประจ าคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย จ านวน 15 รูป/คน มีหน้าที่ติดต่อประสานงานประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือรองรับกับการบริหารจัดการด้านงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.3 – 03 – 01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับ

หลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online System ประจ าปีการศึกษา 2560 
MBU 5.3 – 03 – 02 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รวม) ประจ าปี

การศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  10  – 11  กันยายน พ.ศ. 2561 
MBU 5.3 – 03 – 03 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  10 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
MBU 5.3 – 03 – 04 ระบบ e–port.mbu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/3/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20che.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/3/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20che.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/5.3-01-05.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/1/5.3-01-05.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/3/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/3/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0.pdf
http://e-port.mbu.ac.th/
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   4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินการ 

        ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
คณะกรรมการ มาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้ได้ผลประเมินที่ดีขึ้น และแสดงถึงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้น จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรที่มีการตรวจประเมิน และน าผลการประเมินตั้งแต่ปี  2558  - 2560  มาเปรียบเทียบ เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งปีการศึกษา 2560 ได้รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน  2561 ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการในปี 2555 – 2560  มีแนวโน้มที่
ดีขึ้น ดังนี้ 

 
 

สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนศึกษา

2558 3.34 3.14 2.29

2559 2.63 3.23 3.12

2560 3.41 3.44 2.78

3.3
4 

3.1
4 

2.2
9 

2.6
3 3.2

3

3.1
2

3.4
1

3.4
4

2.7
8

 -
 1.00
 2.00
 3.00
 4.00
 5.00

คะ
แน

น

คณะศาสนาและปรัชญา
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สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2558 3.22 1.33

2559 3.36 3.41

2560 3.45 3.74
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คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาบริหาร
กิจการ

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาการ
ปกครอง

สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์

สาขาวิชาสังคม
วิทยาและสังคม

วิทยา

2558 3.00 2.57 3.17 0

2559 2.97 0 3.51 0

2560 0 3.48 3.79 3.18
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        ***สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาเอก ประเมินปีการศกึษา 2560 ปแีรก 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
คณะกรรมการ มาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้ได้ผลประเมินที่ดีขึ้น และแสดงถึงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้น จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/
วิทยาเขต/วิทยาลัย ที่มีการตรวจประเมิน และน าผลการประเมินตั้งแต่ปี  2558  - 2560  มาเปรียบเทียบเพ่ือ

สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา

สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย

สาขาวิชาการ
สอน

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย

สาขาวิชาการ
สอน

ภาษาอังกฤษ

2558 1.44 0 2.55 3.34 2.24

2559 3.33 0 3.25 3.27 3.2

2560 3.43 3.09 3.41 3.53 3.37
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คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวชิา
บริหาร

การศึกษา 
(โท)

สาขาวชิา
บริหาร

การศึกษา 
(เอก)

สาขาวชิา
พุทธศาสน์
ศึกษา (โท)

สาขาวชิา
พุทธศาสน์
ศึกษา (เอก)

สาขาวชิา
พุทธศาสนา
และปรัชญา 

(โท)

สาขาวชิา
พุทธศาสนา
และปรัชญา 

(เอก)

สาขาวชิาการ
ปกครอง (โท)

สาขาวชิา
สังคมวทิยา 

(โท)

2558 0 0 2.83 3.04 2.88 0 0 1.91

2559 0 3.12 3.28 3.53 3.32 0 0 0

2560 3.15 3.56 3.65 3.95 3.55 3.03 3.87 0
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แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งปีการศึกษา 2560 ได้รับการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรเมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2561 ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการในปี 2555 – 2560  มี
แนวโน้มที่ดีข้ึน ดังนี้ 

 
 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ได้เสนอผลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ทุก
หลักสูตรและทุกคณะ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสภาวิชาการและเสนอสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณา 
สภาวิชาการครั้งที ่11/2560 และมติ 12/2560  

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.3 – 04 – 01 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2560 
MBU 5.3 – 04 – 02 สรุปผลรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 21 

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
MBU 5.3 – 04 – 03 สรุปผลรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต 

วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 

 

 

 

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/5/330.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/6/CAR%20CURR.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/6/CAR%20CURR.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/4/CAR%2060%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/4/CAR%2060%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0.pdf
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   5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร และการด าเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินการ 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ได้เสนอผลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุก

หลักสูตร มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น องค์ประกอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอนจ านวน 21 

หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่ผ่านจ านวน 16 หลักสูตร และหลักสูตรที่ไม่ผ่าน จ านวน 5 หลักสูตร  และในปี

การศึกษา 2560 มีการพัฒนาที่ดีขึ้น การจัดการเรียนการสอนจ านวน 21 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่ผ่านจ านวน 

20 หลักสูตร และหลักสูตรที่ไม่ผ่าน จ านวน 1 หลักสูตร  และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวโน้มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 เป็น

เวลา 3 ปีการศึกษามีทิศทางท่ีดีขึ้นโดยเห็นได้จากกราฟ 

 

การพิจารณาของกรรมการระดับสภาวิชาการและเสนอสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาสภาวิชาการครั้งที่ 

12/2560 โดยมีมติที่ประชุม มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าแผนพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้หลักสูตรและคณะวิชา น าข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 2559 และข้อเสนอแนะของสภาสภาบัน ไปจัดท าแผน

ยกระดับคุณภาพเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและให้ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง ทั้งระดับหลักสูตรและ

คณะวิชาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560  ได้มีการปรับปรุงการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะสภาสถาบันในการ

ประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
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เสนอปรับปรุง ผลการปรับปรุงในปี 2560 
1.  มหาวิทยาลั ยควรให้ความส าคัญกับ
หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร (องค์ประกอบที่ 1) และประเด็น
กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดสรร
งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
วิ เคราะห์หาสาเหตุ เ พ่ือพัฒนาปรับปรุ ง
คุณภาพหลักสูตร และควรพิจารณาหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2558 ที่มีการจัดเรียนการสอน ในหลาย
วิทยาเขตเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสม ตามบริบทของวิทยาเขต 

     ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับ

หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยแต่งตั้งคณะท างานให้ควบคุม 

ก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร และในปีการศึกษา 2560 ผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผ่านการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตร 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้

ความเห็นชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ซึ่งจากการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้รับการ

ประเมินได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานเพียง ร้อยละ 

76.19  เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า หลักสูตรได้

ผ่านการประเมินตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 95.23  

2.มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์แนวโน้มของ

การรับนักศึกษาในอนาคต ที่มีโอกาสจะท า

ให้ผู้เข้าศึกษาต่อมีจ านวนลดลงเรื่อย ๆ และ

ควรหากลยุทธ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจและสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่สนใจจะเข้า

ศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

      เนื่องจากภาวะการเกิดลดลงท าให้จ านวนนักศึกษาใหม่
น้อยลง มหาวิทยาลัยจึงพยายามสร้าง Brand Positioning 
ของมหาวิทยาลัยให้ โดดเด่นและแตกต่าง โดยเน้น
ความส าคัญกับคุณภาพของการสอน และเน้นตอบโจทย์
ความต้องการของนักศึกษาควบคู่กับการศึกษาตามหลัก
พระพุทธศาสนา ในด้านหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่
สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และวิชาชีพในอนาคตได้ 
ซึ่งผู้บริหารตระหนักและมอบนโยบายหากลยุทธ์การรับ
สมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้แก่  
1. การประชาสัมพันธ์แบบเข้าพบนักศึกษา 1) ตามเขตพ้ืนที่
โ ร ง เ รี ย นมั ธ ยมศึ กษ าตอนปล าย ใน เ ขต ใกล้ เ คี ย ง                  
2) ส านักงานพระพุทธศาสนา 3) อบต.และเทศบาล
ใกล้เคียง 4) โรงงานในบริเวณใกล้เคียง 
2. การประชาสัมพันธ์เพ่ิมช่องทางหนังสือพิมพ์  บนเว็ป
มหาวิทยาลัย  Facebook ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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เสนอปรับปรุง ผลการปรับปรุงในปี 2560 
การท า  VDO สั้นประชาสัมพันธ์ลง Youtube และใน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
3. การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.3 – 05 – 01 (ร่าง) การทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านงานประกันคุณภาพ 
MBU 5.3 – 05 – 02 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2560 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

4.00 5 ข้อ 4.00 ✓ 

 

 สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
5.1 6 ข้อ 3 ข้อ 3.00  
5.2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 3.99 3.99  
5.3 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 ✓ 

   

 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/5.3/5/330.pdf


      

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 
                                             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 135 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ โดยมีคณะกรรมการติดตามทุกระดับ  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินและวิเคราะห์ผลจากการ
น าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการผลิตบัณฑิตแต่ละหมวดมาค านวนต่อจ านวนนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ทั้งหมดและพิจารณารายรับรายจ่ายว่าคุ้มค่า  

2. ควรจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนมีการก ากับติดตามให้
เป็นไปตามแผนดังกล่าว 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

- 
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บทที่ 3 

สรุปผลการประเมิน 

3.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1      คะแนนเฉลี่ย 5.00 3.28 3.28  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2      ร้อยละ 25 42.67 5.00 ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3      ร้อยละ 40 17.99 1.50 ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4      5 ข้อ 3 ข้อ 3.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5      5 ข้อ 5 ข้อ 4.00  
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 1 - - 3.36 ระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 30,000 บาท 4.18 4.18 ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละ 50 59.43 3.96 ✓ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2 - - 4.05 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3     
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ข้อ 4 ข้อ 3.00  
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3 - - 3.00 ระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 4     
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 ✓ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4 - - 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5     
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 6 ข้อ 3 ข้อ 3.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 3.99 3.99 ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ✓ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5 - - 3.66 ระดับดี 
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
(13 ตัวบ่งช้ี) 

- - 3.69 ระดับดี 
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3.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ ปัจจัย

น าเข้า 
กระบวน

การ 
ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 3.25 3.50 3.28 3.36 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2 3 4.18 4.00 3.96 4.05 การด าเนินงานระดับดี 
3 1 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 3 - 3.50 3.99 3.66 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 13 3 7 3 -  
คะแนนเฉลี่ย 3.56 3.71 3.74 3.69 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี  
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 21 
2 - ระดับปริญญาตรี 13 
3 - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
4 - ระดับปริญญาโท 5 
5 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
6 - ระดับปริญญาเอก 3 
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 0 
8 - ระดับปริญญาตรี 0 
9 - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
10 - ระดับปริญญาโท 0 
11 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
12 - ระดับปริญญาเอก 0 
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 6,894 
14 - จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 6,213.00 
15 - จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
16 - จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 564 
17 - จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
18 - จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  117 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 389 
20 - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
0 

21 - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

223 

22 - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

166 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 319 
24 - จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 
0 
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
25 - จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท

หรือเทียบเท่า 
201 

26 - จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า 

118 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 43 
28 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
0 

29 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

11 

30 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า 

32 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 26 
32 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
0 

33 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

11 

34 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

15 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 
36 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
0 

37 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

0 

38 - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

1 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 389 
40 - ระดับปริญญาตรี 0 
41 - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
42 - ระดับปริญญาโท 223 
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
43 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
44 - ระดับปริญญาเอก 166 
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 389 
46 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 319 
47 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 43 
48 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 26 
49 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 261 
51 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
101 

52 - บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่ ว ไป  และแจ้ ง ให้  กพอ. /กกอ.  ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

22 

53 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
54 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
78 
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
55 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ  ที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

51 

56 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

2 

57 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1 
58 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
0 

59 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 
60 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 
61 - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
0 

62 - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5 

63 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

1 

64 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
65 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
66 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0 

67 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
68 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
69 - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
0 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2,504 
71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 

1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
1,532 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

1,053 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 204 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 179 
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่

แล้ว 
56 

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 17 
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 59 
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 6 
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
15,000.00 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.23 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

141 

82 - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  6 
83 - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
46 
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
84 - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

16 

85 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
86 - จ า น ว น บ ท ค ว า ม ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ที่ ป ร า ก ฏ ใ น

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
55 

87 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง  ก.พ.อ./กกอ.  ทราบภายใน  30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที ่1 

18 

88 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 

89 - ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
90 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0 

91 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
92 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
93 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0 

94 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
95 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 
198 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

22 

98 - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

0 

99 - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0 

100 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
101 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
0 

102 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่า ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เ ป็ น ป ร ะก า ศ ใ ห้ ท ร า บ ทั่ ว ไ ป แ ล ะแ จ้ ง  ก . พ . อ . / ก ก อ .  ท ร า บ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

22 
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
103 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่

ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

0 

104 - ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
105 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0 

106 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
107 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
108 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0 

109 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
110 - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็น

วงรอบประเมิน) 
37 

112 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 5,229.59 
113 - ระดับอนุปริญญา 0 
114 - ระดับปริญญาตรี 4,093.17 
115 - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
116 - ระดับปริญญาโท 1,020.40 
117 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
118 - ระดับปริญญาเอก 116.02 
119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 27,502,883.33 
120 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
121 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
122 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27,502,883.33 
123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 25,000.00 
124 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
125 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
126 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000.00 
127 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 389 
128 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
129 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
130 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 389 
131 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1 
132 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
133 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
134 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
135 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 
136 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 
137 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 
138 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 
139 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 
140 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0 
141 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0 
142 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

143 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

101 

144 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
145 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
146 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 101 
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

22 

148 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
149 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
150 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 
151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
152 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
153 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
154 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
78 

156 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
157 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
158 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 78 
159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่ งไม่อยู่ ใน  Beall’s list) หรือตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

51 

160 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
161 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
162 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 
163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.
2556 

2 

164 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
165 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
166 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 
167 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
168 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
169 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
170 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
0 

172 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
173 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
174 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 
176 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
177 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
178 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 
180 - กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
181 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
182 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
183 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
0 

184 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
185 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
186 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

187 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 5 

188 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
189 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
190 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 

191 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 6 

192 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
193 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
194 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 
195 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
196 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
197 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
198 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
199 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
200 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
201 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
202 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
203 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
204 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
205 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
206 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
207 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
208 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
209 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
210 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
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Eล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
211 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 
212 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
213 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
214 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
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