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ค ำน ำ 
 

   การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้
ทราบสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มี
ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม บัดนี้ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ได้ด าเนินการจัดท าเล่มรายงาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 เสร็จเรียบร้อย ตาม
รายละเอียดปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้  ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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สำรบัญ 
 

                              หน้า 

ค ำน ำ ก
  
สำรบัญ   ข 
ส่วนที่ 1  รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 1 
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 2 
 2.1  วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2  
 2.2  การวางแผนและการประเมินฯ 2 
 2.3  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 3 
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 3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 3 ปีย้อนหลัง 4 
  3.2  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 
  3.3  ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 6 
     3.4  ข้อเสนอแนะภาพรวม 11 
  3.5  บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร 12 
  3.6  บทสัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย 14 
  3.7  บทสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน 15 
  3.8  บทสัมภาษณ์ผู้แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 16 
  3.9  บทสัมภาษณ์ผู้แทนศิษย์เก่า 17 
ภำคผนวก       18 
     ก าหนดการตรวจเยี่ยม 19 
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ส่วนที่ 1 
  รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 



 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 2 

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
2.1 วัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

1. เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

2. เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทราบสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงานของตนเอง 

ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
4. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น

ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 

2.2 กำรวำงแผนและกำรประเมินฯ 
2.2.1 กำรเตรียมกำรและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

และผลการด าเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน วางแผนและก าหนดรูปแบบ
การตรวจประเมินคุณภาพ 

2.2.2 กำรด ำเนินกำรระหว่ำงตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ

ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ร่วมฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ชี้แจงวัตถุประสงค์วิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จะท า
การสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือ
สอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 
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- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สรุปผลการประเมินและ
น าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา ต่อผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

2.2.3 กำรด ำเนินกำรหลังกำรตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก

การตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลผลใน
ภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และน าเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน น าเสนอรายงาน
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
รับทราบภายใน 30 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ในปีการศึกษาต่อไป 

 
2.3 วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  น าเสนอผลการด าเนินงาน 
ตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common 
data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เห็นภาพและผลการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร 
และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 และสัมภาษณ์นักศึกษารวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำบัน 
  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน 3 ปี ย้อนหลัง 
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ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561 
องค์ประกอบคุณภำพ 2559 2560 2561 

องค์ประกอบท่ี 1    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.31 3.28 3.32 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1.54 1.50 1.87 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3.00 3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 4.00 3.00 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 3.37 3.36 3.22 
องค์ประกอบท่ี 2    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

5.00 4.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2.28 4.18 4.81 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 3.96 3.96 4.78 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 3.22 4.05 4.20 
องค์ประกอบที่ 3    
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 3.00 5.00 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3 5.00 3.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4    
ตัวบ่ งชี้ที่  4 .1 ระบบและกลไกการท านุ บ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5     
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

3.00 3.00 2.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.68 3.99 4.07 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 3.00 5.00 4.00 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 3.23 3.66 3.36 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้   (13 ตัวบ่งช้ี) 3.55 3.69 3.75 
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ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประ
กอบ

คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน 

0.00 – 1.50 กำรด ำเนนิงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 กำรด ำเนนิงำนต้องปรับปรุง 

จ ำนวนตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

2.51 – 3.50 กำรด ำเนนิงำนระดับพอใช ้

3.51 – 4.50 กำรด ำเนนิงำนระดับดี 

4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

1 5 3.39 3.00 3.32 3.22 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

2 3 4.81 3.00 4.78 4.20 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

3 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

4 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

5 3 - 3.00 4.07 3.36 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

รวม 13 3 7 3     

คะแนนเฉลี่ย 3.86 3.57 4.06 3.75 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน 

กำร
ด ำเนิน 
งำน

ระดับดี 

กำร
ด ำเนิน 
งำน

ระดับดี 

กำร
ด ำเนิน 
งำน

ระดับดี 

    

 
ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 
จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร 21 หลักสูตร จาก
การตรวจประเมินพบว่า มี 1 หลักสูตรที่ไม่
ผ่านการก ากับมาตรฐาน และมี 2 หลักสูตรที่
มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 

1.1  จั ดหาอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสู ตรที่ มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเป็นไปตาม 
มคอ. 1 ของหลักสูตร ในกรณีที่ยังไม่สามารถ
บริหารหลักสูตรที่มีผลการประเมินไม่ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ควรพิจารณางดรับ
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จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 
 
2.ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
3. ข าด ก ารก าห น ด วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ข อ ง
แผนพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป จนกว่าจะสามารถ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้ 
1.2 ก ากับติดตามให้หลักสูตรที่มีผลการด าเนินการ
ในระดับพอใช้ จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตร รวมถึง
ด าเนินการตามแผน เพ่ือให้มีผลการด าเนินการใน
ระดับดีข้ึน 
1.3 ควรมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่
เป็ น อัตลั กษณ์ ของมหาวิท ยาลั ย  ให้ มี ระดั บ
คุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการท าแผนพัฒนา
ตนเอง (IDP) ในด้านต าแหน่งทางวิชาการ และ
ก ากับติดตามให้ด าเนินการตามแผนอย่างเข้มข้น 
ทั้งนี้ควรด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งอาจารย์ประจ า
และอาจารย์อัตราจ้าง โดยทบทวนระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้
อาจารย์ อัตราจ้ าง สามารถเข้าสู่ การก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้ 
3.1 มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา 
รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์ของแผนงาน และท าการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วน  
3.2 ควรทบทวนการก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถ
ตรวจวัดหรือประเมินได้ รวมถึงก าหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่
ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
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องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. ระบบสารสน เทศเพ่ื อการบริหาร
งานวิจัยยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
 
 
 
 
2. ไม่มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่เป็นระบบและ
ครอบคลุมทุกภาคส่วน 
3. ยังไม่พบการด าเนินงานในการคุ้มครอง
สิทธิ์ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1. ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของคณะ วิทยา
เขต วิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ประกอบด้วยข้อมูลปัจจัยน าเข้า กระบวนการบริหาร
งานวิจัยและผลลัพธ์ของงานวิจัย  ที่ แสดงข้อมูล
ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้
สารสนเทศการวิจัยในการบริหารและตัดสินใจได้ 
2. ควรจัดสรรงบประมาณการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้
ครอบคลุมทั้งผู้ที่ ได้รับทุนและไม่ได้รับทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย 
 
3. ควรมีการให้ความรู้และก าหนดเกณฑ์การส่งผล
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรของงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  

 
องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรทำงวิชำกำร 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
1. มหาวิทยาลั ยได้น าอัตลั กษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
ให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีการ
ด า เนิ น การบริการวิช าการแก่ สั งคม
ทางด้านพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชน
โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
รวมทั้งบริการให้กับประชาชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยในโครงการศุกร์ถึงธรรมสุข
ถึ งใจที่ มี ผลการด าเนินการอย่ างเป็ น
รูปธรรมตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1.1 ควรท าการทบทวนแผนงานบริการวิชาการให้กับ
ชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ก าหนดแผนการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินการโครงการและกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด รวมทั้งก าหนดเครื่องมือ วิธี
วัด และประเมินตัวชี้วัด พัฒนาการและความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้แสดงผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การ
เขียนโครงการบริการวิชาการควรให้มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่เชื่อมโยงกับแผนบริการวิชาการ รวมทั้งหา
วิธีการวัดผลที่ให้เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
1.2 ควรก าหนดชุมชนเป้าหมายนอกเหนือจากโรงเรียน
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จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
ความส าเร็จที่ก าหนดในแผนงาน โดยควรเน้นชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยด้วย และ

บรรจุ โครงการไว้ ในแผนงบประมาณ ประจ าปี ที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน เป้ าหมายที่
หลากหลาย นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอน
เพ่ือเตรียมสอบธรรมศึกษาให้ผ่านเพียงอย่างเดียว
รวมทั้ ง เต รี ยมความพร้อม ให้ กั บ นั กศึ กษ าของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่ง 

 
องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
มีการท างานร่วมกันของทุกหน่วยงาน
ภายในและองค์กรภายนอก ทั้งในระดับ
จังหวัดและหน่วยงานระดับชาติ ด้วยการ
ก าหนดกิจกรรมของวันส าคัญทางศาสนา
มาบูรณาการร่วมกัน ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เผยแพร่การสื บส านวัฒ นธรรมตาม
เจตนารมย์ของศาสนาได้อย่างชัดเจน 
ตั วอย่ า งเช่ น โครงการวันส าคัญ ทาง
พระพุทธศาสนา ทั้ง 3 วัน มีความส าเร็จ
ในการด าเนินการเป็นที่น่าพอใจ 

1.1 มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนการจัดท าแผนงาน 
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน ทั้งตัวชี้วัด
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสร้างเครื่องมือในการ
ตรวจวัดที่สามารถวัดความส าเร็จได้ ท าการก าหนด
ผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
ให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่
เป็นภาพใหญ่ของมหาวิทยาลัย  
1.2 มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งขยายงาน
ให้มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในการจัด
กิจกรรม เช่น การตักบาตรท้องน้ า ประเพณีลอย
กระทง ฯลฯ 
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องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผน
บริการวิชาการแก่สังคม แผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ยั งไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ รวมทั้ง ยังไม่พบแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และการคิดต้นทุนต่อหน่วยการ
ผลิตบัณฑิต ต่อหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
2. การด าเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ยง การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี  KM ยังไม่
เป็นระบบและยังไม่มีการก ากับติดตามที่
เป็นระบบอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
3. ยังไม่พบแผนบริหารบุคลากร และ
แผนพัฒนาบุคลากรที่มีระบบและกลไก
อย่างครบถ้วน 
 
 

1.1 ควรด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
รายงานผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ก าร  แล ะน าผ ล ไป พั ฒ น าก ารด า เนิ น งาน ขอ ง
มหาวิทยาลัย อีกทั้งควรมีระบบและกลไกของระดับ
มหาวิทยาลั ย  เพ่ือชี้ น า  ก ากับ  และติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน ให้มีแนว
ทางการด าเนินงานและผลลัพธ์การด าเนินการใน
มาตรฐานเดียวกัน 
1.2 ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรให้
เป็นไปตามความเป็นจริง สะท้อนความคุ้มทุนและ
แนวทางบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสมต่อไป 
 
2. ควรมีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในระดับ
นโยบายของสถาบันอย่างเป็นระบบ สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้บุคลากรในทุกภาคส่วนในการด าเนินงานด้าน
การบริหารความเสี่ยง การค้าหาแนวปฏิบัติที่ดีของ
ระบบการจัดการความรู้  (KM) ตามศักยภาพของ
บุคลากร จัดให้มีหน่วยงานกลางที่ก าหนดระบบและ
กลไกการด าเนินการ และมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงานทั้งหมด 
 
3. มหาวิทยาลัยควรก าหนดเป้าหมายการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรในภาพรวม และสร้างระบบการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานทั้งหมด 
รวมทั้งมีระบบการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
ให้กับทุกหน่วยงาน เพ่ือสามารถบริหารและพัฒนา
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะภำพรวม 
1. มหาวิทยาลัยควรท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาใน

ลักษณะภาพรวม (Holistic) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของทุกหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย
ทั้งในส่วนของจุดเด่น จุดด้อย และพิจารณาโอกาสหรืออุปสรรคของปัจจัยภายนอก และก าหนด
ทิศทางนโยบายแผนงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้น
สังกัด อัตลักษณ์ และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีระบบการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ให้
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิและมาตรฐานของการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาหลักสูตรที่ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐานอย่างเร่งด่วน 

3. ควรทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบันเพ่ิมเติม
จากเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยก าหนดจากปรัชญา วิสัยทัศน์ อัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

4. ควรสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด
วัตถุประสงค์ที่เป็นนามธรรมของแผนงาน โครงการและกิจกรรม เพ่ือให้ได้ผลที่สามารถสะท้อนความ
เป็นจริงและสามารถน าไปสู่การพัฒนาได้อย่างแท้จริง อีกทั้งมีผู้รับผิดชอบเพ่ือให้มีการด าเนินงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 5. ควรมีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างผู้รับผิดชอบ (Spoke person) ที่เป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลและค าตอบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ตามหลักคิด
ของพระพุทธศาสนา 
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บทสัมภำษณ์ 
ผู้บริหำร 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามผลโดยมีการพัฒนาแผนและกล
ยุทธ์ตามล าดับ ทั้งนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี
การรวบรวมประเด็นที่เป็นปัญหาน ามาประชุมหารือในคณะกรรมการ เพ่ือหาข้อสรุปและความ
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์กับด้านอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ หรือแผนทีไ่ม่สอดคล้องกับบริบทในการบริหาร
เพ่ือน ามาปรับแก้ให้เป็นตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยจะมองถึงการท างานบนบริบทของศตวรรษที่ 21 
เป็นหลัก ซึ่งมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงต่าง ๆ บังคับหรือ 
เกณฑ์ของ สกอ. ดังนั้น ผู้บริหารจึงให้ความส าคัญ และถือเป็นเรื่องเร่งด่วนในการจัดท า เพ่ือพัฒนา
แผน โดยขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลและมีการเขียนร่างแผนกลยุทธ์ไว้เบื้องต้น 
 ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในรอบใหม่ หรือเรียกได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพในมิติ
ใหม่ คือการให้อิสระทางความคิด โดยมหาวิทยาลัยสามารถน าส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เข้าไปสอดแทรก เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยเอง ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก (สมศ.) เริ่มมีการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี ในการรวบรวมข้อมูลจะเป็นการน าเสนอในรูปแบบของรายงานเชิงคุณภาพ เนื่องจาก
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบใหญ่ ดังนั้นการรายงานผลจึงต้องอยู่ภายใต้ข้อมูลจากหลาย
ส่วนงาน มีข้อมูลด้านสถิติเชิงตัวเลขประกอบ และผลลัพธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้พันธ
กิจ 4 ประการของสถาบันอย่างชัดเจน 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการจัดมาตรฐานการเรียนการสอน ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค มาตรฐานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานของอาจารย์ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน 
หนังสือต ารา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกแห่งที่มีการเปิดหลักสูตรต้องมีความรู้ ความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการวัดผล การประเมินผลต้องมีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการคิด
ออกแบบหลักสูตรใหม่ โดยเน้นที่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือด้านพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ในด้าน
คณาจารย์ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาจารย์ประจ าและอาจารย์อัตราจ้างราย
ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ส าหรับอาจารย์ที่เป็นอัตราจ้างรายปี ให้มีผลงานทางวิชาการ 
 การวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยเป็นการวิจัยร่วมกับชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและศักยภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีการบูรณาการโดยน าเอาหลัก
พุทธศาสนาเข้าไปสอดแทรกในงานวิจัยต่าง ๆ 



 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 13 

 ในส่วนสุดท้าย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยได้น าผลการด าเนินกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง 3 วัน คือวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
และวันอาสาฬหบูชา มาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการด าเนินกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ทั้ง 3 วัน มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นต่อเนื่อง จนสามารถน ามาเป็นตัวชี้วัดการเรียนรู้ให้กับ 
สพฐ.  
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บทสัมภำษณ์ 
ผู้แทนสภำมหำวิทยำลัย 

สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คือ การวินิจฉัยและการให้ความเห็นที่รอบ
ด้าน ซึ่งได้มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารมาแล้วเป็น
อย่างดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ รองอธิการบดีทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขต ตัวแทนคณบดี ซึ่งทั้งหมดนี้มีกระบวนการสรรหา
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล การประชุมสภามหาวิทยาลัยมีวาระการประชุมทุกเดือน ปีละ 12 ครั้ง บาง
เดือนอาจมีการนัดประชุมเนื่องจากมีเรื่องเร่งด่วนต้องด าเนินการ ซึ่งในขณะนี้เรื่องที่เร่งด่วน ก็คือเรื่อง
การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์เพ่ือให้ทันกับพิธีประทานปริญญาบัตรในปีนี้ ในเรื่องของการเรียนการ
สอน เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นความ
คิดเห็นที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ไว้มีหลายประเด็น เช่น ในเรื่องของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นทิศทางของ
หลักสูตร หรือการบริหารหลักสูตร จนถึงการบริหารในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยให้มีการก ากับ
การเรียนการสอน ในเรื่องอาจารย์ผู้สอน ต าราเรียน มาตรฐานการจัดกระบวนการเครื่องมือที่ใช้ต้องเป็น
เครื่องมือเดียวกัน กระบวนการเดียวกัน ดังนั้น เราจะได้มาตรฐานที่ตรงกัน นอกจากนี้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอให้มีการทบทวนหลักสูตรของคณะศาสนาและปรัชญา หลักสูตรพุทธศาสนาเพ่ือการ
พัฒนา โดยต้องการให้เน้นในเรื่องของอัตลักษณ์ โดยได้มอบหมายให้คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา
ประชุมคณาจารย์ในคณะ ผลิตหลักสูตรพุทธศาสนาออกมา เพ่ือตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการศึกษาทางด้าน
พุทธศาสนาโดยตรง มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความส าคัญแต่เพียงเฉพาะเรื่องที่ศาสนาเท่านั้น ขณะเดียวกันก็
ให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาทางด้านภาษาด้วย โดยได้มีการจัดตั้งสถาบันภาษา ปัญหาเนื่องจาก
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่สอบบรรจุเป็นครูแล้ว เสียสิทธิ์ในการได้รับการบรรจุ เนื่องจากสอบเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ฉะนั้นถือได้ว่าเป็นวาระเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการปรับรื้อการเรียน
การสอนทางด้านภาษาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ ต้องพิจารณาลงลึกไปจนถึง
กระบวนการสอน การก ากับติดตาม ควบคุมให้นักศึกษาเข้าถึงการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งขณะนี้
ก าลังจัดท าห้อง English Zone ซึ่งอยู่ชั้น 2 ของห้องสมุด จะมีอุปกรณ์สิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ครบถ้วน 
และจัดให้มีการสอนและสอบวัดผล ก ากับควบคุมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะมีการวัดผลสัมฤทธิ์โดยมี
การตั้งเกณฑ์มาตรฐานสอบภาษาอังกฤษ เมื่อส าเร็จหลักสูตรการเรียน 
 ในขณะเดียวกันสิ่ งที่ต้องท าเร่งด่วนที่สุดคือเรื่องแผน โดยในขณะนี้ทางผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยได้ตั้งทีมปฏิรูป (Transformation) ในเรื่องแผนเพ่ือจัดท าแผนงาน แผนเงิน และแผนคน 
ให้เร็วที่สุด 
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บทสัมภำษณ์ 
 ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง 

ผู้แทนผู้ ใช้บัณฑิต ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษำ และ
มหำวิทยำลัยอย่ำงไร  

ผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจ ที่บุตรประสบความส าเร็จในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยและสามารถประกอบอาชีพที่ดีได้  

ศิษย์เก่ำ เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพราะค่าใช้จ่ายประหยัด และ
ได้รับข้อมูลมาจากคนที่ เคยมาศึกษา รวมถึงผู้ปกครองมีความยินดีที่ ให้นักศึกษามาศึกษาที่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

มีข้อเสนอแนะ อยากให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาที่จบมีงานท า โดยมหาวิทยาลัยมี
การติดต่อกับหน่วยงานเครือข่ายท้องถิ่น อบต และสถานประกอบการต่าง ๆ 

ผู้ประกอบกำร  นักศึกษามีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ สามารถสอบบรรจุรับ
ราชการครูเกิน 50 % นักศึกษาสามารถท างานนอกเหนือจากการสอน มีการช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีข้อเสนอแนะว่า ควรน านักศึกษาที่ประสบความส าเร็จมา
แนะน ารุ่นน้องเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจต่อไป 

ผู้แทนชุมชน  อยากให้สถานศึกษากระจายความรู้เข้าสู่ชุมชน เช่น สนทนาธรรมะกับ
ผู้สูงอายุ บริการชุมชนท้องถิ่น มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีคณะทั้ง 4 คณะขยายลงสู่ชุมชน ให้เป็นที่รู้จัก 
เพราะคณะศึกษาศาสตร์เป็นที่รู้จักที่ดีอยู่แล้ว เนื่องจากส่งนักศึกษาปีสุดท้ายมาฝึกงานที่โรงเรียนใน
ชุมชนและประสบผลส าเร็จที่ดี ชุมชนอยากให้มีนักศึกษาคณะอ่ืนลงพ้ืนที่  และมาบริการ เพ่ือเพ่ิม
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและเป็นที่รู้จักในสังคมมากข้ึน 
 



 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 16 

บทสัมภำษณ์ 
ผู้แทนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

มหำวิทยำลัยมีจุดอ่อนและจุดแข็งอะไรบ้ำง 
จุดแข็ง 
 - อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีต าแหน่งทางวิชาการมาก 
 - ผู้บริหารเป็นพระจึงมีความรอบรู้ทางด้านการสอนพระพุทธศาสนามาก 
 - บุคลากรมีความพร้อมในการช่วยงานอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
 - เป็นสถาบันทางด้านพระพุทธศาสนาท าให้มีคุณธรรมในการบริหารงาน 
จุดอ่อน 
 - อาจารย์ที่เป็นอาจารย์อัตราจ้างไม่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 
 - อาจารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน TCI น้อย 
 - ไม่มีงบประมาณในด้านการสนับสนุนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 - ไม่มีเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ 
 - ไม่มีคู่มือหรือแนวทางในการท าเอกสารประกอบการสอนและต ารา 
 - ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่คุ้มค่า เช่น อาคารเรียน 
 - ควรมีส านักพิมพ์เป็นของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ท าเอกสารประกอบการสอน 
 - ควรมีการอบรมผู้บริหารทุกปี 
 - ควรสร้างขวัญและก าลังให้กับอาจารย์ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการ  และได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 - ควรมีการท างานเชิงรุกที่เข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน 
 - ส ารวจอัตราก าลังบุคลากรเพ่ือบรรจุเป็นบุคลากรประจ า 
 - ควรมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก 
 - มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
 
สำเหตุที่หลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยได้ผลกำรประเมินในระดับปำนกลำง มีแนวทำง
ในกำรพัฒนำอย่ำงไร 
 - น าผลการประเมินของคณะกรรมการและผลประเมินผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือ
ตอบสนองสังคมในปัจจุบันและมีการสร้างเครือข่าย  

 



 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 17 

บทสัมภำษณ์ 
ผู้แทนศิษย์เก่ำ 

หลักสูตรมีจุดแข็งอะไรบ้ำง ที่สำมำรถพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำ 
 หลักสูตรมีการฝึกภาคปฏิบัติทั้งการฝึกภาคปฏิบัติ 1 2 3  ท าให้สามารถเรียนรู้การท างาน
พร้อมกับการเรียน  
  หลักสูตรได้น ารายวิชาที่เรียนมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง  
อยำกให้หลักสูตรเพิ่มเติมอะไรบ้ำง  
 หลักสูตรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงตัวนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น 
 หลักสูตรควรท า MOU ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและนักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
จุดเด่นของผู้เรียน จบจำก มมร และประสบควำมส ำเร็จ คืออะไร 

1. เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็นใช้ชีวติในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง 
2. มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
3. กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริง 
4. พุทธศาสนากับหลักสูตรเสริมในหลักสูตรควบคู่กัน เช่น พุทธศาสนาและตามแนวพุทธ 

สามารถน าไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานได้จริง 
5. มีการปฏิบัติกรรมฐาน 15 วัน จิตใจสงบ มีสติในการตัดสินใจมากขึ้น และยึดศีล 5 ข้อไป

ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
อยำกให้มหำวิทยำลัยพัฒนำเรื่องอะไรแก่รุ่นน้อง 

1. เรื่องภาษาอังกฤษ 
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562  ณ อำคำรหอสมดุ (B6) ชั้น 1  
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลยั ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 

วันอังคำร ที่ 5 พฤศจิกำยน 

พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
เวลา 07.00 – 08.00  น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า (ขา้วต้ม) ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (B3)  
เวลา 08.00 – 08.30  น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ อาคารสมเด็จพระพทุธชินวงศ์  (B3) 

ส านักงานอธกิารบด ีชั้น 3  
เวลา 08.30  - 09.00 น. อธิการบดีน าบูชาพระรัตนตรัย 
เวลา 09.00  - 09.15 น. กล่าวค ารายงานโดย รองอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ 
เวลา 09.15  - 09.30 น. อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 
เวลา 09.30  - 11.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ณ อาคาร

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (B3) ส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 
อธิการบดี (พระราชปฏภิาณโกศล, ผศ.ดร.) 
รองอธิการบดีด้านบริหาร (พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.) 
รองอธิการบดีด้านวิชาการ วิจยั และประกันคุณภาพ (พระมหามฆวินทร ์ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.) 
รองอธิการบดีด้านกิจการต่างประเทศ (พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร.) 
รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา (พระครูปลัดณัฐพงศ์ ยโส) 
รองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์ (พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร.)  
รองอธิการบด ี(นางสาวนงนารถ เพชรสม)  รองอธกิารบดี (นายอนันต์  ทรัพย์วารี) 
รองอธิการบด ี(นางฉววีรรณ อักษรสวาสดิ์) คณบดี ทั้ง 5  และผู้ชว่ยอธิการบดี 

เวลา 11.30  - 13.00 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน (โต๊ะจีน) ณ อาคาร (B6) ชั้น 1   

เวลา 13.00 – 17.30 น. 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ 

ผู้เกี่ยวข้องตามตวับ่งชี้ที่ก าหนด ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6)    ชั้น 1  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 

2562 

กิจกรรม 
เวลา 07.00 – 08.00  น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า (ขา้วต้ม) ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ชั้น 1 
เวลา 08.00 – 08.30  น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6)  
เวลา 08.30 – 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ 

ผู้เกี่ยวข้องตามตวับ่งชี้ที่ก 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 (โต๊ะจีน) ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) 

ชั้น 1 เวลา 13.00  - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และ
แจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ชั้น 1 

เวลา 17.00  - 17.30 น. อธิการบดี มอบของที่ระลึก/กลา่วสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
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ภำพถ่ำยกิจกรรม 

คณะกรรมกำรผู้ประมิน 
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