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ค ำน ำ 
 

   การประเมินครั้ งนี้  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบ
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัด
ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ได้
ด าเนินการจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 
เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร  บุคลากร 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหำร 

 

ผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในภาพรวมพบว่า  ผลการ
ด าเนินการในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับดี ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ
พบว่า  องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 3.36 อยู่ในระดับพอใช้  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.05  อยู่ในระดับดี  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับ
พอใช้ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 5 .00 อยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับด ีเมื่อพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจัยน าเข้า
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.71  อยู่ในระดับดี และด้านผลลัพธ์ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.74 อยู่ในระดับดี  

 

องค์ 
ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน 

0.00 – 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 

จ ำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

2.51 – 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

1 5 3.25 3.50 3.28 3.36 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

2 3 4.18 4.00 3.96 4.05 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

3 1 - 3.00 - 3.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีพอใช้ 

4 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

5 3 - 3.50 3.99 3.66 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

รวม 13 3 7 3  -   

คะแนนเฉลี่ย 3.56 3.71 3.74 3.69 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน 
กำร

ด ำเนินงำน
ระดับดี 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 
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2.1 ข้อเสนอแนะในภำพรวม 

1. มหาวิทยาลัยต้องมีการทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามกฏกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามศักยภาพ อัต
ลักษณ์ ประเภทของสถาบัน และบริบทของสถาบัน เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถตรวจสอบได้ 

2. มหาวิทยาลัยควรเร่งทบทวนพัฒนา การจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนบริการวิชาการ และแผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานในสังกัดเพ่ือ
การน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
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องคป์ระกอบท่ี 1

องคป์ระกอบท่ี 2

องคป์ระกอบท่ี 3

องคป์ระกอบท่ี 4

องคป์ระกอบท่ี 5

คะแนนเฉล่ีย

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 - 2560

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560
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2.2 วัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1. เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

2. เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
4. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

2.3 กำรวำงแผนและกำรประเมินฯ 
2.3.1 กำรเตรียมกำรและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการ

ด าเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 

2.3.2 กำรด ำเนินกำรระหว่ำงตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ร่วมฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เพ่ือสอบถามและขอข้อมูล
เพ่ิมเติม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการ
ประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา ต่อผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 
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2.3.3 กำรด ำเนินกำรหลังกำรตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจ

เยี่ยม การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และน าเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน น าเสนอรายงานการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับทราบ
ภายใน 30 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผนด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปีการศึกษาต่อไป 

2.3.4 วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  น าเสนอผลการด าเนินงาน ตาม 5 

องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการ   
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูลเชิง
คุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน เห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 และสัมภาษณ์นักศึกษารวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ได้ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตาม   
5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ประชุมพิจารณาหารือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2561 โดย
คณะกรรมการประเมินพิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโดยรวม นอกจากนี้ 
คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวม
เท่ากับ 3.69 คะแนน จากค่าคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” โดยแสดง
รายละเอียดผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามตาราง ป.1 

 
3.1 ตำรำงท่ี ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ กำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำบัน 
เป้ำหมำย ตัวต้ัง ตัวหำร ผลงำน คะแนน ผลประเมิน ผลงำนเทียบ

เป้ำหมำย 
องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต  3.36 พอใช้  
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

5.00 68.86 21 3.28 3.28 พอใช้  

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 25 166 389 42.67 5.00 ดีมาก  

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 40 70 389 17.99 1.50 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

5 ข้อ - - 3 ข้อ 
(1-3) 

3.00 พอใช้  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ - - 5 ข้อ 
(1 – 5) 

4.00 ด ี  

องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย  4.05 ดี  
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 ข้อ - - 5 ข้อ 
(1 – 5) 

4.00 ด ี  

2.2 เ งินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

30,000 
บาท 

62.66 15 4.18 4.18 ด ี  
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ตัวบ่งชี้ กำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำบัน 
เป้ำหมำย ตัวต้ัง ตัวหำร ผลงำน คะแนน ผลประเมิน ผลงำนเทียบ

เป้ำหมำย 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 50 59.43 15 3.96 3.96 ด ี  

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร  3.00 พอใช้  
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ - - 4 ข้อ 

(1,3,5,6) 
3.00 พอใช้  

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 5.00 ดีมำก  

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ - - 7 ข้อ 
(1 – 7) 

5.00 ดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร  3.66 ดี  
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

6 ข้อ - - 3 ข้อ 
(4,5,7) 

3.00 พอใช้  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  คะแนน
เฉลี่ย 5.00 

59.79 15 3.99 3.99 ด ี  

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรและคณะ 

5 ข้อ - - 5 ข้อ 
(1 – 5) 

4.00 ด ี  

คะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณภำพภำยใน 3.69  
ระดับคุณภำพ ระดับดี  
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3.2 ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดอยู่ใน สถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 2 สถาบันที่
เน้นระดับปริญญาตรี วิเคราะห์ตามมิติระบบประกันคุณภาพการศึกษา คือ ปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output) โดยแสดงรายละเอียดผลการประเมิน วิเคราะห์ผลการประเมิน
ตามองค์ประกอบคุณภาพตามตาราง ป.2 ดังนี้ 
 
3.3 ตำรำงท่ี ป.2 ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบคุณภำพปีกำรศึกษำ 2560 
 

องค์ 
ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน 

0.00 – 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 

จ ำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

2.51 – 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

1 5 3.25 3.50 3.28 3.36 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

2 3 4.18 4.00 3.96 4.05 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

3 1 - 3.00 - 3.00 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

4 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

5 3 - 3.50 3.99 3.66 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

รวม 13 3 7 3  -   

คะแนนเฉลี่ย 3.56 3.71 3.74 3.69 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน 
กำร

ด ำเนินงำน
ระดับดี 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 9 
 
 

3.4 จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำตำมรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
1. ถึงแม้ผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรส่วน
ใหญ่จะอยู่ ในระดับดี  มีเพียง 1 หลักสูตร มีผล
ประเมินระดับปานกลาง และไม่ผ่านการก ากับ
มาตรฐาน 1 หลักสูตร แต่ยังไม่พบระบบและกลไก 
ที่จะพัฒนาและน าหลักสูตรเพ่ือขอขึ้นทะเบียนใน
ฐานข้อมูลของ สกอ. (TQR) 

1. ควรทบทวนและปรับศักยภาพของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 รวมทั้งทบทวนและควบคุมการ
ด าเนินการตามกรอบอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรในทุกพ้ืนที่ ให้มี
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับเดียวกัน 
อันจะส่งผลให้คุณภาพหลักสูตรในภาพรวมดีขึ้น และ
สามารถขอ TQR ได ้

2. ยังไม่พบระบบ และกลไก กฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เรื่องการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมทั้งการสนับสนุนให้ศึกษาต่อระดับสูงขึ้นของ
บุคลากรสายวิชาการ กลุ่มที่ ใช้ เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทน 

2. ควรให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกประเภท มี
ระบบส่งเสริมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีโอกาสได้รับการ
พัฒนา และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ควรมีแผน
บริ ห า รบุ คล ากรและแผน พัฒนาบุ คล ากร ให้
ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมด ทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต 
และวิทยาลัย มีการก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพและ
เป้าหมายเชิงเวลา รวมทั้งมีการสร้างกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยให้บุคลากรที่ได้ค่าตอบแทนจากเงิน
รายได้ ได้รับการสนับสนุนเชิงเวลาและงบประมาณ
การอบรมสัมมนา ศึกษาต่อ และได้ค่าตอบแทนหาก
ได้มีการพัฒนาและได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ยังไม่พบระบบการประเมินผลการจัดบริการให้
ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต การให้ข้อมูลพิเศษ
นอกหลักสูตร และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

3. กองพัฒนานักศึกษาควรมีระบบและกลไกให้
บุคลากรที่ รับผิดชอบในการบริการทุกด้ านแก่
นักศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการ จ านวน
ผู้รับบริการ และมีแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาผู้รับบริการ โดยอาจจะประเมินโดยใช้
เอกสาร หรือใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและน า
ผลการประเมินมาประชุม ทบทวน และหาแนว
ทางแก้ไขจากผลการประเมิน ให้มีการพัฒนาการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
4. การจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ไม่สอดคล้องและ
ไม่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการก าหนด
ตัวชี้วัด เป้าหมายของแผนงาน ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์
ที่ต้องการ รวมทั้งการประเมินความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

4. ควรทบทวนและพัฒนาแผนพัฒนานักศึกษาของ
แต่ละปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย ก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายความส าเร็จของแผนงานที่จะเกิดขึ้น จาก
มาตรการที่ก าหนดในแผนที่แสดงผลลัพธ์หลักที่
ต้องการ ส่วนในระดับโครงการควรทบทวนการเขียน
วัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรม และมีตัวชี้วัดที่สามารถ
ประเมินความส าเร็จที่ถูกต้อง 

 
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินงานคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไม่เป็นไปตามระบบ 

1. มหาวิทยาลัยต้องมีการก ากับติดตาม การ
ด าเนินงาน ตามระบบการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดทุก
ขั้นตอน เพ่ือให้เห็นผลที่เกิดข้ึนตามระบบท่ีก าหนด 

2. ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์มีน้อยในบาง
หน่วยงาน 

2. มหาวิทยาลัยต้องมีการก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่น้อย ได้แก่  วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัย (ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 3 
เรื่อง  คะแนน 0.58) วิทยาเขตศรีล้านช้าง (ค่า
น้ าหนัก 0.20 จ านวน 5 เรื่อง คะแนน 0.81) และ
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย (ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 1 
เรื่อง , 0.60 จ านวน 1 เรื่อง คะแนน 1.54) ให้มีการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น หรือ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานวิชาการเ พ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

3. มหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนการวิจัยในภาพรวม
อยู่ในระดับดี (4.18) แต่เมื่อพิจารณาเงินสนับสนุน
ของหน่วยงานในสังกัด พบว่า คณะศาสนาและ
ปรัชญา  (6,000 บาท ต่อ รูป/คน คะแนน 1.20) 
คณะสังคมศาสตร์ (8,821 บาท ต่อ รูป/คน คะแนน 

3.1 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน
ทบทวนผลการด าเนินงานและมีการสนับสนุนเงิน
ส าหรับท าวิจัยจากเงินรายได้ของหน่วยงานเพ่ิมเติม
หรือแหล่งทุนภายนอก 
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จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
1.76)  วิทยาเขตอีสาน (11,627 บาท ต่อ รูป/คน  
คะแนน 2.33) และวิทยาเขตศรีล้านช้าง (11,862 
บาท ต่อ รูป/คน  คะแนน 2.37)  มีจ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ( 25,000 
บาท ต่อ รูป/คน คะแนน 5 คะแนน) 

3.2 ควรมีการทบทวนคุณภาพของงานวิจัยก่อนที่จะ
เสนอของบประมาณแผ่นดิน ที่ผ่านการพิจารณาการ
เห็นชอบส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยไม่ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานบริการวิชาการ 

1. มหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้
ชัดเจน เพ่ือให้พันธกิจด้านการบริการวิชาการมีการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. การจัดท าแผนบริการวิชาการไม่ชัดเจน 2. มหาวิทยาลัยต้องมีการทบทวนการจัดท าแผน
บริการวิชาการให้ชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์
ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย และโครงการ/กิจกรรมในแผนต้อง
เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและความ
เชี่ยวชาญ หรือบริบทของมหาวิทยาลัย  ทั้ งนี้
มหาวิทยาลัยต้องมีการก ากั บติดตามผลลัพธ์  
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
ชุมชนเกิดความเข็มแข็ง 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้มี
การเผยแพร่วิธีการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาขยาย 
เครือข่ายออกไปกว้างขวางเป็นที่ยอมรับ จนสามารถ
สร้างเป็นมาตรฐาน ให้ที่อ่ืนน าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
ต่อไป 

     ควรมีการทบทวนปรับปรุงตัวชี้ วัดและค่า
เป้าหมายระดับแผนงานให้แสดงถึงผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนด เช่น จ านวนองค์ความรู้
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ เกิดจาการจัด
กิจกรรมและผ่านกลั่นกรอง การบูรณาการกิจกรรม
เข้ากับการเรียนการสอน จ านวนเครือข่ายที่แสดงถึง
การยอมรับของชุมชน สังคมท่ีสูงขึ้น  
      ส่วนระดับโครงการ  กิจกรรม ควรก าหนด
ตัวชี้วัดที่แสดงผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่สะท้อนถึงคุณภาพของการด าเนินการจริง ๆ ส่งผล
ถึงความเป็นเลิศทางด้านพระพุทธศาสนาตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน 

 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ 10 ปี ซึ่งจัดท าตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556 เป็นแผนหลักในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย แต่ขาดการถ่ายทอดสู่หน่วยงานใน
สังกัด เ พ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  ท าให้ไม่สามารถ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ปรากฏใน
แผน ทั้งนี้แผนกลยุทธ์ดังกล่าว ยังขาดการเชื่อมโยงสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แ ม้ ว่ า ใ นปี  พ . ศ .  2 561  จ ะมี ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
สภาพแวดล้อมทางการ เงินและงบประมาณ 
(SWOT) แต่เป็นเพียงร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่
ยังไม่น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

1. มหาวิทยาลัยควรทบทวนระบบและกลไกในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  และกระบวนการในการถ่ายทอดสู่
หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ให้มีการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

 
 
 
 

 
2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน ที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร แต่พบว่าหลักสูตรและคณะมี

2. ควรมีการจัดท าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยแต่ละ
หลักสูตรให้สมบูรณ์ และน าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร รวมทั้งสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มาวิเคราะห์ความ
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จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลดังกล่าว การไม่มีข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์
ต้ น ทุ น  อ า จ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้ไม่เป็นไปตามทิศทางที่พึงประสงค์ 
หรือไม่เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควร 

คุ้มค่ าของการบริหารหลักสูตรและวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขัน
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงทบทวนแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย แม้จะมีการวางแผน 
วิเคราะห์และประเมิน แต่ยังไม่ปรากฏแผนความ
เสี่ยงที่ชัดเจน การเลือกประเด็นความเสี่ยง น่าจะ
คลาดเคลื่อน เพราะเป็นเพียงปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัยไม่สามารถ
จัดการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวได้ทั้งหมด 
เพราะปลายทางอยู่ที่หน่วยงานอื่น 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนการวิเคราะห์ และ
ก าหนดประเด็นความเสี่ยงหลัก ที่มีโอกาสและ
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสูง 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานผลการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารรับทราบ และน า
ข้อเสนอแนะมาวางแผนในการด าเนินงานในปีถัดไป 

4. มหาวิทยาลัยไม่มีแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร สายวิชาการ และสายสนันสนุน ท าให้การ
บริหารงานบุคคลมีปัญหา โดยเฉพาะจ านวนที่มี
ศักยภาพตรงและสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ หรือสัดส่วนนักศึกษา กับอาจารย์ในบาง
วิทยาเขต อัตราทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ การ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น 

4. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเร่งด่วนในการจัดท า
แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ 
และสายสนันสนุน โดยเริ่มจากให้หน่วยงานจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) มหาวิทยาลัย
น ามารวบรวมและวิเคราะห์ เป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงเวลาในทุก ๆ 
ด้าน เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารต่อไป 
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3.5  บทสัมภำษณ์ผู้บริหำร 
1. มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการพัฒนาเกี่ยวกับแผนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ

ประจ าป ีแผนการบริหารการเงิน และแผนการบริหารบุคลากรจากได้ด าเนินการพัฒนาเดิมอย่างไร เพราะจาก
รายงานมีการจัดท าแผนประจ าปีและแผนการเงิน แต่จากการศึกษา SAR และเอกสารอ้างอิงยังไม่พบว่าการ
ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความส าเร็จ เป็นการก าหนดในส่วนของปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ เช่น 
จ านวนโครงการ การวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่พบในส่วนผลลัพธ์ของการด าเนินการ 

- ทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับแผนมาตลอด เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในส่วนของ
งบประมาณมีการปรับทุกปี ทั้งนี้ทั้ง สกอ. และส านักงบประมาณก็ปรับในเรื่องเดียวกัน ดังนั้นจึงมีกา รปรับ
แผนใหม่ทั้งหมด โดยมีการปรับแผนย่อยปีละ 3 ครั้ง 

2. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน การเรียนการสอน และระบบ
การด าเนินงานตามกรอบอุดมศึกษา (มคอ.) และระบบวิจัยอย่างไร 

- ท่านอธิการบดีได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพราะถือว่า ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการมาตลอด ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมกับที่ปรึกษาเพ่ือหา
แนวทางและจัดหาโปรแกรมเพ่ือให้การท างานภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระบบเดียวกัน นอกจากนี ้ในส่วนของ
งานวิจัย ในปัจจุบันนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยก็ได้ส่งข้อมูลเข้าในระบบ NSRM ซึ่งเป็นระบบสากลที่ใช้กันอยู่
ในปัจจุบัน 

3. ขณะนี้หลักสูตรศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดท าหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตร Premium คือระยะเวลาใน
การศึกษา 4 ปี ทางมหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายเรื่องนี้อย่างไร 

- ทางมหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดี ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุมประเด็นนี้ ซึ่งในที่ประชุมเห็นว่า ไม่ว่าจะครู 4 ปี หรือครู 5 ปี ก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ใน
ส่วนของครู 5 ปี แต่จะให้เป็นไปแบบแนวคู่ขนาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก าลังรอ มคอ. 1 ซึ่งมีแนวโน้มว่าเห็น
ด้วยกับการปรับเป็นเรียนครู 4 ปี นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการเตรียมการโดยปรับปรุงหลักสูตรและ
รอความชัดเจนของที่ประชุม โดยมีการเตรียมการบางส่วนไว้แล้ว 

4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร การบรรจุอาจารย์เพ่ิม เพ่ือเป็นการประหยัดเงินรายได้ 
และนักศึกษาหรือไม่ อย่างไร 

- ในส่วนการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะสายอาจารย์ มหาวิทยาลัยมีกองทุนการพัฒนาด้านการวิจัย  และ
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ซึ่งเดิมเรามีปัญหาเกี่ยวกับข้อก าหนดต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ได้ท าการ
ปลดล็อค และมีการประชุมพิจารณาอนุมัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ในเรื่องของการบรรจุอาจารย์ที่เป็นอัตรา
จ้าง อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

- ในส่วนของนักศึกษา ท่านอธิการบดีได้มีนโยบายมอบให้ วิทยาเขต ออกกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ การ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และแนะแนวหลักสูตรให้เป็นที่น่าสนใจ เพ่ือดึงความสนใจของผู้ที่เข้ามาศึกษา 

5. บางหลักสูตรในบางวิทยาเขต เมื่อมองถึงจุดคุ้มทุน จ านวนนักศึกษาน้อยมาก อัตราส่วนอาจารย์ต่อ 
นักศึกษาไม่สอดคล้องกัน และไม่มีงบรายได้ในการพัฒนา ผู้บริหารมีนโยบายอย่างไร 
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- ในบางหลักสูตรจ านวนนักศึกษาน้อยแต่ทางมหาวิทยาลัยก็จ าเป็นต้องเปิดเพราะมีความส าคัญต่อ
สถานะของมหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในส่วนของงบรายได้ที่ใช้ในการบริหารใน
วิทยาเขต วิทยาเขตบางแห่งยังขาดการประสานงานในเรื่องงบประมาณดังกล่าว 

 
******ข้อสังเกต จากผลการประเมินในเรื่องของหลักสูตรที่ผ่านมา อยู่ในระดับดีเกือบทุกหลักสูตร ควรมี

การขอขึ้นทะเบียน TQR เพ่ือป้องกันค าถามว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีจริงหรือไม่ เพราะขณะนี้ สกอ. 
ก าลังตรวจสอบหลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานที่อยู่ในระดับดี ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการด าเนินการทบทวน
ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ทบทวน มคอ.2 
ของทุกหลักสูตร คุมการจัดการเรียนการสอน และระบบการด าเนินตามกรอบอุดมศึกษา (TQF : มคอ.) ในทุก
พ้ืนที่ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน ให้มีระดับคุณภาพเดียวกัน เพ่ือรองรับการขอขึ้นทะเบียน
หลักสูตรในบัญชีรายชื่อของ สกอ. (TQR) 
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3.6 บทสัมภำษณ์คณบดี 
ท่ำนมองกำรบริหำรหลักสูตรอย่ำงไร (ด้ำนกำรจัดกำรเงิน ด้ำนงบประมำณ)  
บัณฑิตวิทยำลัย 

หลักสูตรมีทั้งหมด 8 หลักสูตร ปริญญาเอก 3 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร เปิดในส่วนกลางและ
วิทยาเขต ใช้บัณฑิตเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล มีการท าแบบส ารวจความต้องการของนักศึกษา ออก Road 
show หานักศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ นักศึกษามาจากผู้ที่ท างานแล้ว มีหน้าที่การงานแล้ว 40% นักศึกษาที่
จบปริญญาตรี 20% ส่วน 60% เป็นนักศึกษาพ่อบ้านและแม่บ้าน มีธุรกิจส่วนตัวแล้วมาเรียนต่อ ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการรับนักศึกษาไม่มีผลกระทบมาก ไม่มีปัญหาเรื่องจ านวนนักศึกษา เนื่องจากการรับนักศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ใช้หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559 นักศึกษามีจ านวนน้อยลงในแต่ละปี ผลกระทบมา
จากอัตราการเกิดน้อยลง และมีมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ เปิดแข่งขันจ านวนมาก ทางคณะศึกษาศาสตร์จึงมีแผน
ปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานครูจาก 5 ปี เหลือ 4 ปี ตามประกาศของรัฐบาล โดยเริ่มใช้หลักสูตรในปี 2562 
ได้รับงบประมาณในการบริหาร มีงบการให้ทุนนักศึกษา และการท าแผนออกแนะแนวเพ่ือให้ได้จ านวนที่
นักศึกษาท่ีทางคณะต้องการ  
 
คณะมนุษยศำสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์มีจ านวน 2 หลักสูตร คือ ภาษาอังกฤษและบาลีสันสกฤต จ านวนนักศึกษาลด
น้อยลงทุกปี แก้ปัญหาโดยการพยายามออกไปแนะแนวให้นักศึกษามาเรียนเพ่ิมมากขึ้น และปรับปรุงหลักสูตร 
ปี 2559 และมีแผนเปิดหลักสูตรอีกจ านวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร เพ่ือให้นักศึกษามีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน งบประมาณท่ีได้มามีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
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3.7 บทสัมภำษณ์ผู้แทนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
เมื่อได้ทรำบผลกำรประเมินอำจำรย์ วิเครำะห์จุดอ่อนจุดเด่นและรำยงำนผู้บริหำรอย่ำงไร 

ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยได้คะแนนด้านการบริการวิชาการน้อย จึงด าเนินการน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์แล้วเข้าที่ประชุมเพ่ือเสนอผู้บริหาร และด าเนินการจัดท า Improvement plan  

ในส่วนของคณะศาสนาและปรัชญา ได้น าปัญหาการบริหารหลักสูตร จ านวนนักศึกษาลดลง (ซึ่ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมองว่าไม่ได้เป็นปัญหา เพราะจ านวนนักศึกษาไม่แตกต่างกันมากในแต่ละปีการศึกษา) 
แต่ปัญหาที่เกิดในการบริหารจัดการ ได้แก่ การประชุมภายใน แลกเปลี่ยนความเห็นต่าง ๆ มัก ไม่ได้น ามา
ปฏิบัติหรือพัฒนา 

ในส่วนของคณะสังคมศาสตร์ มีการเรียกประชุม Connect กันตลอดทุกไตรมาส (มาประชุมที่
ส่วนกลาง) จึงท าให้การท างานไม่ค่อยมีปัญหา 

ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ถ้ามีปัญหาจะเรียกมาคุยกัน (ช่องทาง facebook, line)  
กรรรมการเสนอว่า ในการจัดการเรียนการสอนในหลายวิทยาเขต ควรมีการจัดท า มคอ.2 มคอ.3 

ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน และควรมีการท าข้อสอบกลางทั้งหมดตั้งแต่สอบเข้า หรือสอบกลางภาค ปลายภาค 
(เครื่องมือมาตรฐานเดียวกัน) ทางคณะต่าง ๆ ก็ได้มีการประชุมหารือกัน และพยายามหาแนวทางในการ
ปฏิบัติร่วมกันให้ได้มากท่ีสุด 

ประธานเสนอว่า ในกรณีที่ผลการประเมินหลักสูตรที่มีผลการประเมินสูง ควรมีการเสนอขอขึ้น TQR 
ซึ่งในทางปฏิบัติ ควรมีการแยกรหัสหลักสูตร (หลักสูตรเดียว) การท า มคอ.2 ต้องท าให้มีนโยบายที่ดี ต้องมี
การวางแผนออกแบบหลักสูตร (หาจุดแข็งของหลักสูตรว่าต่างจากหลักสูตรอ่ืนอย่างไร Outcome บัณฑิตที่มี
ลักษณะพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ และสามารถตอบสนองความต้องการของชาติได้หรือไม)่ 
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3.8 บทสัมภำษณ์ผู้แทนสำยสนับสนุน 
มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรต ำแหน่งควำมก้ำวหน้ำของเจ้ำหน้ำที่สำยสนับสนุนหรือไม่ 
 มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการในเรื่องความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการของบุคลากรสายสนันสนุน
โดยร่างเป็นข้อบังคับ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการ และยังต้องผ่านคณะกรรมการบริหารบุคคลและผ่านสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อผ่านการกลั่นกรอง โดยข้อบังคับดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อัตราจ้างและพนักงานของ
รัฐ ทั้งนี้ต้องพิจารณาไปถึงเงินประจ าต าแหน่งซึ่งเป็นงบรายได้ด้วย 
 
มหำวิทยำลัยมีเครื่องมือในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบอย่ำงไร 
 ใช้วิธีการประเมินและการลงเวลาท างาน โดยให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมิน  ซึ่งมีฝ่ายวิเคราะห์งาน
บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
 
มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำในแต่ละหน่วยงำนอย่ำงไรบ้ำง 
 มีการจัดส่งบุคลากรไปสัมมนาเกี่ยวกับงานที่แต่ละส่วนงานรับผิดชอบ เพ่ือจะน ากลับมาพัฒนา
หน่วยงานของตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมภายในระหว่างส่วนกลางกับวิทยาเขตต่าง ๆ เพ่ือการท างาน
ในทิศทางเดียวกัน 

ซึ่งเบื้องต้นผลของการจัดอบรมสัมมนานั้น ท าให้การท างานระหว่างวิทยาเขตและส่วนกลางมีความ
เข้าใจตรงกัน 

 
ได้มีกำรน ำผลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนบุคคลหรือพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบหรือไม ่ 

ไม่มี 
ในส่วนของความพึงพอใจที่ได้ท างานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก เนื่องจาก

ผู้บริหารได้ให้โอกาสในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ โดยการจัดอบรมสัมมนาหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

ข้อเสนอแนะที่ต้องการอยากจะให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนานั่นก็คือ การติดต่อประสานงานภายใน
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือวิทยาเขต ยังไม่มีความราบรื่นเท่าที่ควร ทุก ๆ หน่วยงานควรมีการ
ประชุมร่วมกันมากขึ้น เพ่ือรับทราบถึงภาระงานของหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลถึงกรอบระยะเวลาในการที่แต่
ละหน่วยงานจะติดต่อประสานงาน นอกจากนี้ จากการประชุมร่วมกันจะท าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความสามัคคีและการท างานเป็นทีม  
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3.9 บทสัมภำษณ์ผู้แทนนักศึกษำปัจจุบัน 
ท ำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ 
บัณฑิตวิทยาลัย (นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก) 

- เพราะว่าชอบศึกษาเรื่องหลักธรรมการน าความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาไปใช้ในการท างาน น าไปใช้
แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก ๆ ในโรงเรียน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยดึงศาสนาไปช่วย  

- เห็นขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนทางพระพุทธศาสนา และสามารตอบโจทย์สังคมได้ การเรียนการ
สอนอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าจะเข้าใจง่าย เป็นที่ยอมรับของสังคม  

- มีรุ่นพ่ีแนะน ามา มหาวิทยาลัยมีความสงบร่มเย็น มีเรื่องพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ปลูกฝัง
และมีอาจารย์คอยสอนในเรื่องศีลธรรม จริยธรรมในตนเองและสังคม  
คณะมนุษยศาสตร์ 

- อยากเรียนภาษาบาลีสันสกฤต เพราะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง เรียนยังไง คืออะไร  
- อยากเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทางศาสนา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียน มีความสุขในการ

เรียนการสอน 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

- น าไปต่อยอดกับการดูแลคณะสงฆ์ ซึ่งเลือกเรียนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพ่ือเรียนรู้และท าให้เข้าใจ 
มนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์มากยิ่งขึ้น มีมุมมองทางด้านบวกมากข้ึน  
คณะศึกษาศาสตร์  

- เลือกเรียนภาษาไทยเพราะเราจะได้รู้จักรากศัพท์ของภาษาไทยมากยิ่งขึ้น เพราะอยากได้ใบ
ประกอบวิชาชีพครู และน าไปสอนพระที่วัด 
คณะศาสนาและปรัชญา 

- มหาวิทยาลัยดีมาก ท าให้จิตใจสงบและคิดว่าจะศึกษาไปเรื่อย ๆ จนถึงปริญญาโท  
- เป็นพระต่างจังหวัดมีโยมอุปการะ จึงได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ มาเรียนแล้วท าให้รู้สึกดีขึ้น รู้เรื่อง

พระวินัย สังคม คนรอบข้าง รู้จักปล่อยวาง รู้วิธีแก้ปัญหา รู้วิธีท าให้ผู้อ่ืนมีความสุข และเรียบเรียงท าสิ่งที่
ส าคัญก่อน 
ปรัชญา  

- เจ้าอาวาสส่งมาเรียน มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายในการเรียนถูก และมีรายวิชาที่หนักแน่นในเรื่อง
พระพุทธศาสนาและเป็นเลิศทางด้านปรัชญา และได้มาเจอนักปรัชญาที่เก่ง ๆ  
คณะศึกษาศาสตร์  

- รู้จักมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรู้จักกับพระอาจารย์ที่สอนอยู่ ณ ที่นี่  ซึ่งตัว
เด็กเป็นเด็กที่มาจากชาวเขา แต่มหาวิทยาลัยก็เปิดกว้างรับเข้ามาเรียน โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ชนชั้น และศาสนา
อ่ืนก็เข้ามาศึกษาได้ โดยอาจารย์ดูแลเด็กทุกคนเท่าเทียมกัน เมื่อเรียนจบแล้วจะเป็นครูต่อและจะสอบบรรจุให้
ได ้
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ในระดับปริญญำโท ปริญญำเอก มีข้อบังคับในกำรส ำเร็จกำรศึกษำในเรื่องใดบ้ำง 

- มีวิทยานิพนธ์ บทความ และน าเสนอวารสารในงานน าเสนอในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก และมีข้อบังคับต้องสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
อยำกให้มีกำรส่งเสริมภำษำอังกฤษอย่ำงไรบ้ำง 

- อยากให้ส่งเสริมภาษาอังกฤษเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
- หาวิธีการสอนภาษาบาลีและสันสกฤต โดยวิธีการให้ง่ายข้ึนและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านภาษาอังกฤษ 
 

เรียนภำษำอังกฤษอย่ำงไร มีเซ็นเตอร์ไหม 
- มีธรรมะของภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก  
- ในส่วนของระดับปริญญาตรี มีเรียนภาษาอังกฤษและเรียนศัพท์ทางศาสนา 
 

จำกที่เรียนมำอยำกให้หลักสูตรหรือมหำวิทยำลัยปรับปรุงอะไรบ้ำง เพื่อที่จะน ำไปเป็นแนวทำงในกำร
จัดท ำแผน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำมำกยิ่งข้ึน 

- อยากให้มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น เพราะว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักมหาวิทยาลัย 
- อยากให้มีการแนะน า ชี้แนะ ในการค้นหาพระไตรปิฎกมากขึ้น เพราะว่าเป็นเรื่องส าคัญในทาง

พระพุทธศาสนา 
- ควรมีภาษาให้เลือกเรียนที่หลากหลาย ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาเกาหลี เป็นต้น 
- ปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพราะบางห้องเรียนช้ามาก 
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในมหาวิทยาลัยยังไม่ทั่วถึง จึงอยากให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้

มากขึ้น 
- เว็บไซต์ไม่ค่อยเสถียร 
- ควรมีที่จอดรถ 
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3.10 บทสัมภำษณ์ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต/ผู้แทนชุมชน/ผู้ปกครอง 
1. มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นความเชี่ยวชาญด้านใด 
- เรียนดีขึ้น ไม่เกเร มีการสวดมนต์ไหว้พระ (มีการพัฒนาทางด้านศาสนาและจิตใจ) 
- กิจกรรมที่น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมวันมาฆบูชา 
- มีการสร้างเครือข่าย มีชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมมาตลอด กิจกรรมวันส าคัญจัดได้ดีมาก 
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมที่ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการ

ทางวิชาการมาตลอด (มีการจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษกับนักศึกษามาเลเซีย)  
- มีจุดแข็งตรงค่าเทอมราคาไม่แพง มีพระอาจารย์มาสอนวิชาการ ศาสนา และคอมพิวเตอร์ 
- มีการจัดกิจกรรมรุ่นสู่รุ่น ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมะอย่างเดียว ควรมีการประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมครอบครัวมีการสวดมนต์ร่วมกัน เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดี 
- มีการดึงชุมชนอ่ืน ๆ มาร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกว้างขวางกันยิ่งขึ้น 
- อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ท าให้การจัดกิจกรรมและกระบวนการ

ทางการศึกษา มีศีลธรรมและจริยธรรม น าไปสู่ชุมชนจับต้องได้ กลายเป็นคุณค่าของชุมชนและสังคม 
- ผู้บริหารชุมชนสนใจจะมาเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย สามารถแนะน าเด็กนักเรียน

มาเรียนต่อ เพราะค่าเทอมไม่แพง มีหอพัก มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน 
- กิจกรรมสมัชชาทางพระพุทธศาสนามีการเปิด opening ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิพากย์ การ

แสดงความคิดเห็นทางด้านวิชาการ 
- ทางมหาวิทยาลัยมีการน าเสนอ แสวงหา พัฒนาด้านวิชาการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีศูนย์ภาษา) เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเอง 
2. ชุมชนเคยได้รับสอบถามความต้องการในการให้บริการความต้องการของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
- มหาวิทยาลัยเคยมีการส ารวจความต้องการของชุมชน เช่น เชิญชวนให้เด็กบวชที่มหาวิทยาลัย และทาง

มหาวิทยาลัยก็จัดกิจกรรมให้เด็กบวช (โรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน ก็ได้ท าหนังสือขอความร่วมมือจากทาง
มหาวิทยาลัย) กิจกรรมต่าง ๆ มีการใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ธรรมะ test จัดระดับความรู้ 

3. ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย 
- ชุมชนอยากให้มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น มีชื่อเสียงมากข้ึน 

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์มากข้ึน เพ่ือเป็นที่รู้จัก 
- อยากให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของสังคมมากข้ึน อยากให้เป็นเซ็นเตอร์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
- อยากให้มหาวิทยาลัยสร้างอัตลักษณ์นอกจากวันส าคัญ 3 วัน อยากให้มีกิจกรรมเป็นกิจวัตรทุก ๆ วัน 

หลากหลายกลุ่มคน นอกจากนักเรยีน นักศึกษา 
- อยากให้มหาวิทยาลัยสร้าง public space ในการโต้ตอบและเปลี่ยนความคิดเห็น 
- ติดตามผลที่เกิดขึ้นกับการรับบริการของมหาวิทยาลัยและชุมชน 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายต่อเด็ก เพ่ือให้เด็กมีทางเลือกมากยิ่งข้ึน 
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3.11 บทสัมภำษณ์ผู้แทนสภำมหำวิทยำลัย 
1. ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

อย่างไร ? 
- พัฒนาบุคลากรอาจารย์ประจ า และบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าใจการท างานระดับอุดมศึกษา และ

สร้างสมรรถภาพในการท างานให้เข็มแข็งในหน้าที่ 
- ต้องพัฒนาสร้างความแตกต่างของบัณฑิตให้มีลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย โดยการดึงจุดแข็ง

ทางด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
- การเรียนการสอน การบริหาร จะต้องมีการบูรณาการหลักการด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นสากล และ

ดึงดดูความสนใจของผู้เรียน 
2. จุดเด่น จุดด้อย ข้อได้เปรียบของมหาวิทยาลัย 
- ในท่ามกลางสถานการณ์ของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ด้วยวัตถุประสงค์เป็นแหล่งค้นคว้าพัฒนา
บุคลากร และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาสังคม อันเป็นองค์ความรู้ตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการด าเนินการเปิดหลักสูตร ที่เป็นสากลนอกเหนือจากหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร
ทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ ? 

- หลักสูตรทางพระพุทธศาสนาต้องมีการด าเนินการต่อไป พร้อมส่งเสริมสนับสนุนและเพ่ิมความ
เข้มแข็งให้มากขึ้น เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนลดลง ยิ่งจะต้องผลักดันหลักสูตรให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น 

- หลักสูตรอ่ืนที่นอกเหนือจากหลักสูตรทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง 
หลักสูตรทางด้านการศึกษาศาสตร์ ควรด าเนินการต่อและพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการสอดแทรกหลักพุทธ
ธรรมให้ชัดเจน 

4. การพัฒนาอาจารย์ การท าผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร ? 
- ควรมีการจัดสรรทุนอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบในการด าเนินการให้ชัดเจน และมีการส่งเสริมพัฒนา

อาจารย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ทันโลกยุคปัจจุบัน ด้วยการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิตให้มีนัยชัดเจน 

- กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยสนับสนุนให้มีวารสารในฐาน TCI มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเปิด
โอกาสให้นักวิจัยได้น าผลงานวิจัยมาตีพิมพ์ได้มากขึ้น 

- ผลงานวิจัยควรเป็นงานวิจัยที่มีการสังเคราะห์ใหม่ สามารถน าไปใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ได้ดี
ยิ่งขึ้น และมีการวิเคราะห์ผลงานที่สามารถบูรณาการให้เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือจะได้ทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น วช. สกอ. เพิ่มข้ึน 

- การจัดการอบรมวิจัยส าหรับอาจารย์ ควรมีการติดตามเร่งรัดการสร้างผลงานของอาจารย์  สู่ระดับ
นานาชาติให้มากยิ่งขึ้น 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560      

ระหว่ำงวันที่ 12 – 13 พฤศจิกำยน  2561 ณ อำคำรหอสมดุ ตึก (B6) ชั้น 1  
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลยั ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 

หมำยเหต ุ:  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 กิจกรรม 
เวลา 08.00 – 08.30  น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ อำคำรสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตึก (B3) 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น 3  
เวลา 08.30  - 09.00 น. อธิการบดีน าบูชาพระรัตนตรัย 
เวลา 09.00  - 09.15 น. กล่าวค ารายงานโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
เวลา 09.15  - 09.30 น. อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 
เวลา 09.30  - 11.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สัมภาษณ์ผู้บริหารณ อำคำรสมเด็จ

พระพุทธชินวงศ์ ตึก (B3) ส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น 3 
อธิกำรบดี 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร  
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร (พระเมธำวินัยรส,ผศ.ดร.) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ (พระมงคลธรรมวิธำน,ดร.)  
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ (ผศ.สุริวัตร จันทร์โสภำ) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงินและทรัพย์สิน (รศ.ดร.สุวิทย์ ภำณุจำรี) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ (ดร.วสิฐพัชร์  วำฤทธิ์) 
และผู้ช่วยอธิกำรบดี 

เวลา 11.30  - 13.00 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน (หอฉันสันโดษ)    
เวลา 13.00 – 17.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ผู้เกีย่วขอ้ง

ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B 6)  ชั้น 1  มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั 
ศาลายา 

วันอังคำร ที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 กิจกรรม 
เวลา 08.00 – 08.30  น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B 6)  ชั้น 1  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา 
เวลา 08.30  - 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ผู้เกีย่วขอ้ง

ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด (ต่อ) 
เวลา 10.00  - 11.30 น. - สัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย 2 ท่าน (20 นาที) 

- สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคณะ ๆ ละ 2 ทา่น(20 นาที) 
- สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่าทุกคณะ ๆ ละ 2 ท่าน (20 นาที) 
- สัมภาษณ์ตัวแทนนกัศึกษาปจัจุบันทกุคณะ ๆ ละ 2 ทา่น (20 นาที) 
- สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน  2 ทา่น (20 นาที) 

เวลา 11.30  - 13.00 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน   
เวลา 13.00  - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการ

ประเมินในภาพรวมด้วยวาจา  ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม  (B 6)  ชั้น 1  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ศาลายา 

เวลา 17.00  - 17.30 น. อธิการบดี มอบของที่ระลึก/กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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ภำพถ่ำยกิจกรรม 
คณะกรรมกำรผู้ประเมิน 
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