


      

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 
                                              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 1 

 

รายงานการประเมินตนเอง  
ระดับสถาบัน 

ปีการศึกษา  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระหว่างวันที่ 5 – 6  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
  
 



      

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 
                                              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 2 

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 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) ของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รวมท้ังใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการประเมินตนเองยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพของ 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 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ศึกษาวิเคราะห์
และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางที่ควร
พัฒนาตลอดปีการศึกษา 2561  (1 สิงหาคม 2561 -  31 กรกฎาคม 2562) โดยเขียนเป็นความบรรยายแยกเป็น
องค์ประกอบ  ทีละตัวบ่งชี้  จากนั้นประเมินตนเองว่าผลการด าเนินงานอยู่ในระดับใด และมีหลักฐาน
เอกสารอ้างอิง  
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองในรายงานฉบับนี้      
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการ ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในปีต่อไป 
 

                       
        (พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร.)             
                                     อธิการบดี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561 

 
จากการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2561 ภายใต้ทิศทางซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายหลัก
ที่จะพัฒนาสู่ผู้น าในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “บริการทาง
วิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ” และวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
ผลิตบัณฑิต ซึ่งมีความเป็นเลิศทางด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ” พบว่า ในปีการศึกษา 2561 นี้ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ประเมินตนเองใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนการประเมิน    
= 3.75  ได้คุณภาพในระดับดี โดยมีผลการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
ค านึงถึงพันธกิจการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด ประกอบด้วย การ
มีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ทั้งคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ และค านึงถึงการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือรองรับความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ จ านวน 5 ตัว
บ่งชี้ พบว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีผลการประเมินตนเอง = 3.22 ได้คุณภาพในระดับพอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีอาจารย์ประจ าโดยมีสถาบันวิจัย
ญาณสังวรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุนผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย มีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที ่2  = 4.20 ได้คุณภาพในระดับดี 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม มีหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการแก่สังคม
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าเป็นโครงการและผลการประเมินบริการวิชาการท่ีบูรณาการการเรียน
การสอนและรายงานผลการด าเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การวิจัย และน าผลการประเมินมาบูรณาการเพ่ือปรับปรุงงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และมีผลการประเมินตนเองใน
องค์ประกอบที ่3 = 5.00 ได้คุณภาพในระดับดีมาก 

 



      

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 
                                              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 4 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวทางการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา และสรุปการด าเนินงานโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
นอกจากการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการและ
สร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ มีผลการประเมิน
ตนเองในองค์ประกอบที ่4  = 5.00 ได้คุณภาพในระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่  5 การบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีสภา
มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เช่น  
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด  เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือ
น าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีผลการประเมิน
ตนเองในองค์ประกอบที่ 5 = 3.36 ได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
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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 า ริในเรื่อง

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
ความสามารถในการสอนธรรมะที่ทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและวิทยาการด้าน    
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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 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดการสอนในระดับปริญญาเอกเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 
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 ใน 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 และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย      

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผย
แผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างองค์กร (โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน) หรือโครงสร้างการบริหาร เป็นการจัดตามความใน
มาตราที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 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 
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1.5 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสภาชุดปัจจุบัน  
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1.6 หลักสูตรที่เปิดสอนประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร 

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 
- สาขาวิชาศาสนศึกษา 
- สาขาวิชาปรัชญา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    
- สาขาวิชาการปกครอง 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาการประถมศึกษา 
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
- สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา  
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร 
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
- สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชาการปกครอง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร 
หลักสูตรศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
- สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

1.7 จ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 

ที ่ หน่วยงาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1 คณะศาสนาและปรัชญา        103  -  -         103  

2 คณะมนุษยศาสตร์          80  -  -           80  

3 คณะสังคมศาสตร์        243  -  -         243  

4 คณะศึกษาศาสตร์        278  -  -         278  

5 บัณฑิตวิทยาลัย -         211         103         314  

6 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย        228  -  -         228  

7 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย        519  -  -         519  

8 วิทยาเขตอีสาน        523           27          10         560  

9 วิทยาเขตล้านนา      1,316           40  -       1,356  

10 วิทยาเขตร้อยเอ็ด        846           40           21         907  

11 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช        304  -  -         304  

12 วิทยาเขตศรีล้านช้าง        403  -  -         403  

13 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย          93  -  -           93  

14 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร        272 -  -         272  

15 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์        316  -  -  316  

รวม 5,524         318         134       5,976  
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1.8 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
ที ่ หน่วยงาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
1 คณะศาสนาและปรัชญา          18  -  -           18  
2 คณะมนุษยศาสตร์          11  -  -           11  
3 คณะสังคมศาสตร์ 75 -           -           75  
4 คณะศึกษาศาสตร์        123  -  -         123  
5 บัณฑิตวิทยาลัย -           35           16           51  
6 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย          56  -  -           56  
7 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย          108  -  -          108  
8 วิทยาเขตอีสาน          96            1           -             97  
9 วิทยาเขตล้านนา 376          10  -  386 
10 วิทยาเขตร้อยเอ็ด  191          33  -         224  
11 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช          64  -  -           64  
12 วิทยาเขตศรีล้านช้าง        141           70  -         211  
13 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย          28  -  -           28  
14 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร          96  -  -           96  
15 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์          69  -  -           69  

รวม      1,452         149           16       1,617  
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1.9  อาจารย์และบุคลากร 

หน่วยงาน 
นัก 
วิจัย 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 
รวม 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
คณะศาสนาและปรัชญา -  - 2 2 6 10  - 1  - 7 8 18 

คณะมนุษยศาสตร ์ -  - 1 2 1 4  -  -  - 6 6 10 

คณะศึกษาศาสตร ์ -  -  -  - 1 1  -  - 2 8 10 11 

คณะสังคมศาสตร ์ -  - 1   2 3  - 1 1 10 12 15 

บัณฑิตวิทยาลัย -  - 6 6 13 25  -  -  -  - 0 25 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย -  -  - 2 4 6  -  - 2 17 19 25 

วิทยาเขตสริินธรราชวิทยาลัย -  -  - 2 7 9  - 1  - 13 14 23 

วิทยาเขตอีสาน - 1 3 7 11 22  -  - 2 23 25 47 

วิทยาเขตล้านนา - 1 1 6 12 20  - 2  - 18 20 40 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด 1  - 1 6 16 23  -  - 1 18 19 43 

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช -  - 1 3 5 9  - 1  - 14 15 24 

วิทยาเขตศรลี้านช้าง -  - 2 1 5 8  -  -  - 17 17 25 

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลยั  -  -  - 2 2 4  -  - 1 11 12 16 

วิทยาลัยศาสนศาสตรย์โสธร -  -  - 1 4 5  -  - 1 10 11 16 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ 

- -   - -  6 6  -  -  - 12 12 18 

รวม 1 2 18 40 95 155 0 6 10 184 200 356 
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1.10  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
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1.11  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยต้องมีการทบทวน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้เป็นไปตามกฏกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามศักยภาพ 
อัตลักษณ์ ประเภทของสถาบัน และ
บ ริ บ ท ข อ งส ถ าบั น  เน้ น ค ว าม
รับผิดชอบต่อสังคม และสามารถ
ตรวจสอบได ้

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการทบทวน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยทบทวนวิสัยทัศน์หรือพันธ
กิจเพ่ือก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจนในระยะสั้นและระยะ
ยาว ดังนี้ 
-มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 วันที่  24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
สรุปเรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของชาติ  โดยมีการก ากับติดตามตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องครอบคลุม 5 ด้าน 
-มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
สรุปเรื่อง ให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามระดับ พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ตรวจสอบ ติดตาม และจัดส่งรายงาน
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดทุกปี เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดได้รับรายงานแล้ว 
จะส่งรายงานพร้อมก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
มติในที่ประชุม  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ปรึกษา ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เลือกคณะท างาน น าเสนอ
อธิการบดีแต่งตั้งเพ่ือยกร่าง แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
-วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แจ้งเวียนค าสั่ง มหาวิทยาลัยมหา  
มกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
สรุปเรื่อง ขอแจ้งเวียนค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่าง
มาตรฐานการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
-รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
มติในที่ประชุม เห็นชอบและร่วมกันระดมความคิดเพ่ือยกร่างมาตรฐาน
การอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวน 27 หน้า 
และให้อนุกรรมการไปจัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติม และจัดส่งมายัง
ประธานคณะอนุกรรมการ 
-รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งท่ี 2 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 
สรุปเรื่อง สรุปการสังเคราะห์ มาตรฐานการอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยจากข้อมูลที่ได้จากคณะอนุกรรมการ/ผู้เข้าร่วม
ประชุม 
-รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งท่ี 3 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 สรุปเรื่อง (ร่าง) มาตรฐานการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิท ยาลั ย  พ .ศ . 2561  ได้ ผ่ านการพิ จารณ าจากที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการยก
ร่างมาตรฐานการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้
น าเสนอต่อ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยควรเร่งทบทวน
พัฒ นา การจัดท าแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารและ
พั ฒ น าบุ ค ล าก ร  แ ผ น ก ารจั ด
กิจกรรมพัฒนานั กศึกษา แผน
บริการวิชาการ และแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกัน  รวมทั้ งการ
ถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานในสังกัดเพ่ือ

1. ขั้นเตรียมการ 
1) จัดตั้งคณะกรรมการร่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนบริการวิชาการ และแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2) รวบรวมนโยบาย แผน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่โดยตรง
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา เช่น การบริหารงาน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สถิติการให้บริการด้านต่าง ๆ 
เป็นต้น  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
การน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 4) รวบรวมผลการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการ แบบประเมิน 

การสัมภาษณ์ และการสังเกต ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรใน
ส่วนงาน ตามช่องทางต่าง ๆ 
2. ขั้นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารงาน วิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจากการบริหารงาน 
ด้านการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี กอง
แผนงานมีคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เลือกสรรกรรมการที่มาจากตัวแทนทุกกลุ่มงานภายใน  และมีการ
หมุนเวียนการเป็นคณะท างาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  เน้นการ
ประชุม เพ่ือร่วมพิจารณา ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติในแต่ละภารกิจ 
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ตัวแทนหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม 
และการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน และการขอค าแนะน า หรือ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการตามแผนที่
ก าหนด  
ด้านการเงิน มีแนวทางการใช้จ่ายด้านการเงินที่โปร่งใส สามารถชี้แจง
งบประมาณได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีประสิทธิภาพ โดยมี
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ด าเนินการดูแลตรวจสอบได้  และมีการ
รายงานสรุปการติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ด้านบุคลากร มีการท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและมีการ
หมุนเวียนการงานเป็นคณะท างาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ตลอดจนมีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีระบบการประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี แต่ยังขาดความชัดเจนในระบบการกระตุ้นและจูงใจการ
ท างานในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลออกมาเป็นรูปธรรม 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีแผนการจัด
กิจกรรมให้นักศึกษา โดยมีกองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินการจัดกิจกรรม
ให้แก่นักศึกษาที่ชัดเจนทุกภาคการศึกษา ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา แต่เนื่องจากกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาอาจไม่มีการ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือเปลี่ยนแปลงตัวกิจกรรมให้เข้ากับยุคสมัยใน
ปัจจุบัน จึงมีแนวโน้มที่จะส ารวจความต้องการของนักศึกษาในการจัด
กิจกรรมในรูปแบบใหม่  ๆ และมีการประเมินผลความส าเร็จของ
กิจกรรม และวัดผลความส าเร็จของแผน เพ่ือน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงตัวกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป 
ด้านการบริการวิชาการ มีการบริการวิชาการในท้องถิ่นเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง แต่อาจมีการประเมินผลตามแผนบริการวิชาการไม่ครบ
ทุกกิจกรรม หรือไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายของโครงการ อาจมีการ
ทบทวนการประเมินผลในแผน และน าผลมาพัฒนาแผนและตัวกิจกรรม 
นอกจากนี้จะมีการพัฒนาไปยังพ้ืนที่ อ่ืน  ๆ บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการบริการวิชาการที่มีขอบข่ายกว้างขึ้น ทั้งนี้ 
ต้องมีการส ารวจความต้องการของคนในพ้ืนที่นั้น ๆ ด้วย 
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทางมหาวิทยาลัยมีแผนและกิจกรรมใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งทาง บ้าน วัด โรงเรียน ได้ด าเนิน
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเสมอมา และมีแนวโน้วที่จะ
พัฒนากิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ นานาชาติต่อไป 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้ เพ่ือการบริหารและการให้บริการ เพ่ือการสนับสนุนงานของ
มหาวิทยาลัย แต่ยังขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลในหน่วยงานที่ส าคัญ
ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการพัฒนา ระบบ MIS เพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจต้องมีการเพ่ิมขั้นตอนการ
ตรวจสอบ มากขึ้นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ระบบ ระเบียบ ข้อบังคับ และการประมวลผลของระบบ ในอนาคต เมื่อ
ระบบสมบูรณ์จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการและสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลของทุกส่วนงานและเก็บในฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือช่วยในการ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานต่าง ๆ ของทุกส่วน
งานของมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ 
ค าอธิบาย  ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของ
บัณฑิตในหลักสูตรทีส่ถาบันรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 

ที่  สาขาวิชา คะแนน ผลการประเมิน 
1 สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 3.52 ผ่าน 
2 สาขาวิชาปรัชญา 3.52 ผ่าน 
3 สาขาวิชาศาสนศึกษา 3.28 ผ่าน 
4 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 3.45 ผ่าน 
5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.84 ผ่าน 
6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2.70 ผ่าน 
7 สาขาวิชาการปกครอง (ตรี) 3.66 ผ่าน 
8 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4.07 ผ่าน 
9 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3.72 ผ่าน 
10 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 3.69 ผ่าน 
11 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3.94 ผ่าน 
12 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 3.44 ผ่าน 
13 สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา 3.28 ผ่าน 
14 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2.78 ผ่าน 
15 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) 3.05 ผ่าน 
16 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) 3.52 ผ่าน 
17 สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) 3.34 ผ่าน 
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ที่  สาขาวิชา คะแนน ผลการประเมิน 
18 สาขาวิชาการปกครอง (โท) 0.00 ไมผ่่าน 
19 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) 3.98 ผ่าน 
20 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) 3.19 ผ่าน 
21 สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (เอก) 3.85 ผ่าน 
  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของหลักสูตร 69.82 
  หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  21 
  -          หลักสูตรที่ผ่าน 20 
  -          หลักสูตรที่ไม่ผ่าน  1 
  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรคะแนนเฉลี่ย 3.32 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5.00 3.32 3.32  

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.1 – 01 – 01 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาพุทธศาสตร์  
MBU 1.1 – 01 – 02 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาปรัชญา 
MBU 1.1 – 01 – 03 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาศาสนศึกษา 
MBU 1.1 – 01 – 04 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 
MBU 1.1 – 01 – 05 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
MBU 1.1 – 01 – 06 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
MBU 1.1 – 01 – 07 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง (ตรี) 
MBU 1.1 – 01 – 08 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
MBU 1.1 – 01 – 09 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
MBU 1.1 – 01 – 10 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
MBU 1.1 – 01 – 11 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
MBU 1.1 – 01 – 12 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 
MBU 1.1 – 01 – 13 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.1 – 01 – 14 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
MBU 1.1 – 01 – 15 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) 
MBU 1.1 – 01 – 16 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) 
MBU 1.1 – 01 – 17 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) 
MBU 1.1 – 01 – 18 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง (โท) 
MBU 1.1 – 01 – 19 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) 
MBU 1.1 – 01 – 20 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) 
MBU 1.1 – 01 – 21 รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (เอก) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ 
ค าอธิบาย  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน  
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน 355 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน 155 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 43.66 
4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
คะแนน 5.00 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 43.66 5.00  

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.2 – 01 – 01 http://e-port.mbu.ac.th/ 
MBU 1.2 – 01 – 02 รายชื่ออาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
 
 
 

http://e-port.mbu.ac.th/
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/1.2/1.2.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ 
ค าอธิบาย  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ผลการด าเนินการ 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน 355 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด  รูป/คน 76 

  2.1  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รูป/คน 50 
  2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ รูป/คน 24 
  2.3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รูป/คน 2 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 21.41 
4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 
คะแนน 1.78 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 45 21.41 1.78  

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.3 – 01 – 01 http://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/2561/mbu/1.3/1.3.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา 
ค าอธิบาย  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การ
ให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา 
แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถานที่จ าเป็นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ กองพัฒนานักศึกษา 
 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
ผลการด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
โดยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาโดยตรง ซึ่งการจัดบริการมีขั้นตอนการด าเนินงานการช่วยเหลือนักศึกษา ที่มาขอรับค าปรึกษา 
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตขณะก าลังศึกษาได้อย่างมีความสุข สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้ มีกลไกให้ค าปรึกษา แนะแนว 
โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน และด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

 มีนักศึกษาเข้ามารับบริการให้ค าปรึกษาในด้านปัญหาส่วนตัว การเรียนและคุณภาพชีวิต สุขภาพ 
ความเครียด การปรับตัว และด้านทุนการศึกษา  

กองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561  ใน
ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม  2561  เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตัวในรั้วมหาวิทยาลัย  
กฎ  ระเบียบ  หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและบริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา   

 - การจัดท าคู่มือกิจกรรมนักศึกษา  ปีการศึกษา 2561  เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ และสามารถก าหนดแนวทางหรือ
แผนการเรียนทีเ่หมาะสมกับความสามารถของตนเอง    

 - การบริการให้ข้อมูล ชี้แนะ ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
Facebook ของกองพัฒนานักศึกษา , Line กลุ่มเครือข่ายนักศึกษา , Line กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดหาและให้ค าปรึกษาด้านทุนกู้ยืมการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ทุนเล่าเรียนหลวง  ทุนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทุนนักศึกษาพิการ 
และทุนอุดหนุนจากหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ 
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         - การให้ค าปรึกษาด้านการประกันอุบัติเหตุ 
         - การให้ค าปรึกษาด้านสวัสดิการหอพัก 
         - การให้ค าปรึกษาด้านการทหาร เช่น การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผัน การฝึก
ภาคสนาม 

ส าหรับการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบันนั้น มหาวิทยาลัยได้
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพและสร้างเครือข่าย เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้จากการท างานโดยตรงให้กับนักศึกษา และเพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร สถานประกอบการ องค์กร
ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  

กองพัฒนานักศึกษา ได้ให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษา  โดยได้จัดประชุมประจ ากองพัฒนานักศึกษา 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 และได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษา เช่น  วิธีการเขียน Resume เพ่ือสมัครงาน และมารยาทในการตอบค าถามในการสัมภาษณ์งาน เพื่อ
แจกนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาเพ่ือให้
ค าแนะน าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน การท างาน ที่นักศึกษาจะต้องพบในโลกของการประกอบอาชีพ
จริง  

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.4 – 01 – 01 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
MBU 1.4 – 01 – 02 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา  ปีการศึกษา 2561   
MBU 1.4 – 01 – 03 การให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษาต่าง ๆ  
MBU 1.4 – 01 – 04 การให้ค าปรึกษาด้านการจัดประกันอุบัติเหตุ 
MBU 1.4 – 01 – 05 ประกาศข้อปฏิบัตินักศึกษาการให้ค าปรึกษาด้านสวัสดิการหอพัก 
MBU 1.4 – 01 – 06 ระเบียบว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2562 
MBU 1.4 – 01 – 07 รายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 



      

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 
                                               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 34 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงาน ทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ กองพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

  มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดท าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานที่
ให้บริการแก่นักศึกษา ในคู่มือนักศึกษาและคู่มือกิจกรรมนักศึกษาที่ให้กับนักศึกษาทุกคนในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ดังนี้ 

1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการแก่นักศึกษาผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เป็น
การติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย  http://www.develop.mbu.ac.th/ หรือการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ facebook มหาวิทยาลัย facebook กองพัฒนานักศึกษา  
และกลุ่ม Line กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัย (กยศ.) การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การติดต่อ
สอบถามทางโทรศัพท์  

2) มหาวิทยาลัยมีการให้ข้อมูลที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมต่าง  ๆ 
เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ เตรียมความพร้อม และการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่อาชีพ  ตลอดจน
บริการข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน และข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยเน้นการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ หลายช่องทาง  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้นักศึกษาท างานในช่วงวันหยุด  
เช่น  โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1  วันที่ 19  เมษายน – 4  พฤษภาคม 2562  โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วม  จ านวน 2 คน  โดยมีค่าตอบแทนวันละ 200 บาท  และงานพิธีประทานปริญญาบัตร 

3) มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจากแหล่งงานจากหน่วยงานภายในและภายนอก  ทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  โดยมีหน่วยงานภายนอกที่สนใจส่งรายละเอียดเพ่ือประชาสัมพันธ์  ได้แก่   
บริษัท SC GROUP , บริษัทเอ็มเอสนอร์ทสตาร์โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด, บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟู้ด 
จ ากัด ,บริษัทดีสโตนอินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด    
 - สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น  โครงการนักศึกษาผู้น าพันธุ์ใหม่  
ร่วมต้านภัยยาเสพติด , โครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพและสร้างเครือข่าย ,  กิจกรรม
สัมมนาก าหนดแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือสร้างสังคมสุจริต ฯลฯ 
  - มีการให้ข้อมูลด้านสวัสดิการ ได้แก่ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การขอทุนต่าง ๆ การอบรมอาชีพ 
การท างานพิ เศษ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์หลาย ๆ ช่องทาง ได้แก่ 
ป้ายไวนิล เฟสบุ๊คกองพัฒนานักศึกษา ไลน์กลุ่ม หนังสือแจ้งถึงคณะและสาขา แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
 

http://www.develop.mbu.ac.th/
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 1.4 – 02 – 01 เอกสารขออนุมัตินักศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ 
MBU 1.4 – 02 – 02 เอกสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของหน่วยงานภายนอกได้แก่  บริษัท 

SCGROUP, บริษัทเอ็มเอส นอร์ท สตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด , บริษัท
บางกอก  อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด, บริษัทดีสโตน  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด    

MBU 1.4 – 02 – 03 เอกสารโครงการนักศึกษาผู้น าพันธุ์ใหม่  ร่วมต้านภัยยาเสพติด   
MBU 1.4 – 02 – 04 เอกสารโครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพและสร้างเครือข่าย 
MBU 1.4 – 02 – 05 กิจกรรมสัมมนาก าหนดแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือสร้างสังคมสุจริต 

ฯลฯ  
 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
กองพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยได้เห็นความส าคัญของบัณฑิตที่จะออกไปท างานให้กับสังคม  จึงได้จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกิจกรรม/
โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาทักษะ ความรู้ เตรียมความพร้อมและการพัฒนานักศึกษาก่อน
เข้าสู่อาชีพ   

กองพัฒนานักศึกษา ได้ให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษาที่เข้ามาขอรับการบริการ  โดยที่ประชุมประจ า
กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2561  และได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป  จัดท าเอกสารเกี่ยว
การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา เช่น  วิธีการเขียน Resume เพ่ือสมัครงาน และมารยาทในการตอบค าถามในการ
สัมภาษณ์งาน เพ่ือแจกนักศึกษา  นอกจากนี้ยังมีรับสมัครนักศึกษา  ท างานระหว่างปิดภาคเรียน  โดยช่วย
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  เช่น  โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เมษายน – 4  
พฤษภาคม 2562  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม  จ านวน 2 คน  โดยมีค่าตอบแทนวันละ 200 บาท   
 กองพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบ
การศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอบรมจิตใจให้เกิดส านึกรับผิดชอบ  มีสมาธิก่อนที่จะไปปฏิบัติงานใน
ชวีิตจริง  โดยมีผลการด าเนินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ร้อยละ 96.58    
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 รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 1.4 – 03 – 01 รายงานการประชุม  กองพัฒนานักศึกษา 
MBU 1.4 – 03 – 02 สรุปผลการให้ค าแนะแนวแก่นักศึกษาท่ีมาขอรับบริการ 
MBU 1.4 – 03 – 03 เอกสารขออนุมัตินักศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ 
MBU 1.4 – 03 – 04 สรุปโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ 

 
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 ข้อ 3 ข้อ 3.00  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา 
ค าอธิบาย  สถาบันอุดมศึกษาต้องการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและ
โดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ กองพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

กองพัฒนานักศึกษามีการประชุมร่วมกับนักศึกษา การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับนักศึกษาโดยมีตัวแทนนักศึกษา  ร่วมจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาและแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561 โดยค านึงถึง กิจกรรมตามกรอบของ  5 ด้านประกอบด้วย   

(1) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน  
(2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
(3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ระบบการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด าเนินการ

โดยกองพัฒนานักศึกษา โดยมีการประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษา  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่
วางแผนจัดกิจกรรม เสนอรูปแบบของกิจกรรม  ประเมินกิจกรรมแต่ละภาคการศึกษา พร้อมเสนอแนะการ
พัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา  

ในปีการศึกษา 2561 ได้จัดท าแผนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการสัมมนา
เครือข่ายนักศึกษา โครงการค่ายอาสาและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 กองพัฒนานักศึกษาได้มีก าหนดแผนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนด้านกิจกรรมนักศึกษาจ านวน 6 โครงการ 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด  คิดเป็น
รอ้ยละ 100  ของจ านวนตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนด้านกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดดังตาราง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก 
1. ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมทางด้านการ
พัฒนาความคุณธรรม
และจริยธรรม 

1. พัฒนานักศึกษาให้เกิด
ความรู้ พัฒนาคุณภาพจิตใจ
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและ –
จริยธรรม 

- ร้อยละของนักศึกษา
ที่สอบผ่าน 
- จ านวน นกัศึกษา ที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 
 

1,200 รูป/คน 
 

 

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ 
 
โครงการศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาความสมบูรณ์
ทางร่างกายและความ
มีวินัย 

1. พัฒนานักศึกษาให้มีความ
แข็งแรงด้านร่างกายและ
ระเบียบวินัย 
 

- จ านวน นักศึกษา ที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

350 รูป/คน 
 

โครงการกีฬาสัมพันธ ์

3.  ส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่นักศึกษา 

1.พัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยและการเข้าสู่
อาชีพหลังจบการศึกษา 

- จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 

140 รูป/คน 
 
 
 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 
 

4.ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมอนุรักษฟ์ื้นฟู
วัฒนธรรมไทย 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ก ารจั ดกิ จ ก รรมอนุ รัก ษ์     
สืบสานวัฒนธรรมไทยแก่
นักศึกษา 

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

300 รูป / คน กิจกรรมไหว้ครู 

5.ส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นผู้ที่มีความ
เสียสละและมีจิต
สาธารณะในการ
บ าเพ็ญประโยชน ์

1. นักศึกษามีกิจกรรมในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ 

- นักศึกษาได้ออกค่าย
อาสาพัฒนาชุมชน 
- จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2 แห่ง 
 

200 รูป / คน 

โครงการค่ายพัฒนาและบ า เพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 
โครงการบริจาคโลหิต 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.5 – 01 – 01 สรุปรายงานการประชุมร่วม กองพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา   
MBU 1.5 – 01 – 02 แผนการด าเนินงานกองพัฒนานักศึกษา 
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 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน  
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ กองพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนินการ 
กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 

2561 ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
 

1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ 
1 วันที่ 10  กันยายน  

2561 
บรรยาย “ทักษะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ในศตวรรษท่ี 21” 

ฟังบรรยาย กองพัฒนา
นักศึกษา 

2 วันที่ 30  พฤษภาคม  
2561 

โครงการปฐมนิเทศ บรรยายหัวข้อ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) 

ฟังบรรยาย กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

2) กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ 
1 วันที่ 21 - 25 มกราคม 

พ.ศ. 2562 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ (ต่อต้านยาเสพติด) แข่งกีฬา/

กิจกรรมกลุ่ม 
กองพัฒนา
นักศึกษา 

2 วันที่ 21 เมษายน  พ.ศ.
2561 

โครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แข่งกีฬา/
กิจกรรมกลุ่ม 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ 
1 วันที่  14  กันยายน 2561 กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมกลุ่ม กองพัฒนา

นักศึกษา 
2 วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2561 กิจกรรมค่ายอาสา ณ วัดภัทรา

ราม 
กิจกรรมกลุ่ม กองพัฒนา

นักศึกษา 
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4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ 
1 วันที่  19 เมษายน – 4 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 กิจกรรม กองพัฒนา

นักศึกษา 
2 วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 
โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2 กิจกรรม กองพัฒนา

นักศึกษา 
3 วันที่ 6 – 8  กรกฎาคม  

พ.ศ. 2562 
โครงการนักศึกษาผู้น าพันธ์ใหม่ร่วมต้านภัยยา
เสพติด 

กิจกรรม กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รูปแบบ ผู้รับผิดชอบ 
1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.5 – 02 – 01 สรุปโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา 10 – 12 กันยายน 2561 
MBU 1.5 – 02 – 02 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 
MBU 1.5 – 02 – 03 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ (ต่อต้านยาเสพติด) 
MBU 1.5 – 02 – 04 โครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
MBU 1.5 – 02 – 05 กิจกรรมบริจาคโลหิต 

MBU 1.5 – 02 – 06 กิจกรรมค่ายอาสา ณ วัดภัทราราม 
MBU 1.5 – 02 – 07 โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ  
MBU 1.5 – 02 – 08 เอกสารโครงการนักศึกษาผู้น าพันธ์ใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด 
MBU 1.5 – 02 – 09 เอกสารกิจกรรมไหว้ครู 
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 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ กองพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2561 และได้ท าการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกกิจกรรมและได้น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยมีการสรุปโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 2561 จ านวน
ทั้งสิ้น 6 โครงการ กองพัฒนานักศึกษาได้มีการด าเนินการ ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม ทุกกิจกรรม ดังนี้ 

       โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.โครงการอบรมกรรมฐาน
ภาคปฏิบัติ 
 

ร้อยละของนักศึกษา
ที่สอบผ่าน 

ร้อยละ 
80 
 

นักศึกษาสอบนักธรรม ช้ัน ตรี โท เอก 
ผ่าน ร้อยละ 93.52 

บรรล ุ

2.โครงการศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1,200 
รูป/คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,200 รูป / 
คน 

บรรล ุ

3.โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

350 
รูป/คน 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกีฬาสัมพันธ์
ทุกคณะจ านวน 368รูป/คน 

บรรล ุ

4.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ่

 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

140 
รูป/คน 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ จ านวน 190 รูป/คน 

บรรล ุ

5 .โค รงการค่ ายพั ฒ น าและ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 

จ านวนค่ายที่
นักศึกษาได้ออกค่าย
อาสาพัฒนาชุมชน 

2 รูป/
คน 

นักศึกษาออกค่ายพัฒนาชุมชนท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน จ านวน 2 ค่าย 

บรรล ุ

6.โครงการบริจาคโลหิต จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 

200 รูป 
/ คน 

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 200 
รูป/คน 

บรรล ุ

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 1.5 – 04 – 01 สรุปโครงการอบรมกรรมฐาน  
MBU 1.5 – 04 – 02 สรุปโครงการกีฬาสัมพันธ์ 
MBU 1.5 – 04 – 03 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
MBU 1.5 – 04 – 04 สรุปโครงการค่ายอาสาและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
MBU 1.5 – 04 – 05 สรุปโครงการบริจาคโลหิต 
MBU 1.5 – 04 – 06 สรุปโครงการศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ 

  



      

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 
                                               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 42 

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 ข้อ 3 ข้อ 3.00  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

1.1 คะแนนเฉลี่ย 5.00 3.32 3.32  
1.2 ร้อยละ 30 ร้อยละ 43.66 5.00  
1.3 ร้อยละ 45 ร้อยละ 21.41 1.78  
1.4 6 ข้อ 3 ข้อ 3.00  
1.5 5 ข้อ 3 ข้อ 3.00  

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรให้ความส าคัญกับการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงงาน
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  มีกระบวนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีจ านวนผู้เรียนมากขึ้นในทุกหลักสูตร 

2. ควรติดตามและประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาเป็นระยะ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
  - 
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องค์ประกอบที่ 2  งานวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ 
ค าอธิบาย  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ มี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย
จากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ สถาบันวิจัย
ญาณสังวร 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินการ 
 สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้น าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
ประเทศ (National Research Management System: NRMS) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) มาใช้เพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย โดยระบบดังกล่าวมีทั้งระบบเสนอของบประมาณ
การวิจัย ติดตามงานวิจัย ประเมินผลการวิจัย และฐานข้อมูลนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยฯ ได้
น าข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS มาใช้ประโยชน์  ดังนี้  1. จ านวนงานวิจัยที่ เสนอขอในแต่ละ
ปีงบประมาณ 2. งบประมาณที่ได้รับ 3. การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย และ 4. รายงานเกี่ยวกับงานวิจัย
ที่ยังด าเนินการอยู่ มาใช้เป็นแนวทางให้ส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สถาบันวิจัยญาณสังวรยังได้ท าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิ จัยญาณ
สังวร เพ่ือคอยควบคุมดูแลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ในขณะเดียวกันนี้สถาบันวิจัยฯ ได้น าระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ซ่ึงเป็นระบบ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย มาใช้เพ่ือบริหารจัดการเกี่ยวกับบทความของ
สถาบันวิจัยญาณสังวร โดยระบบดังกล่าวมีทั้งในส่วนของ การรับบทความออนไลน์ ประเมินบทความออนไลน์ 
และตีพิมพ์ออนไลน์ โดยทางสถาบันวิจัยญาณสังวรน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับในการวางแผนพัฒนาวารสาร และระบบงานวิจัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด าเนินการน าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน         
(E-port) เพ่ือให้สถาบันวิจัยญาณสังวร สามารถบริหารจัดการงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยระบบดังกล่าวมีทั้งระบบเสนอของบประมาณการวิจัย ติดตามงานวิจัย ประเมินผลการวิจัย 
โดยสถาบันวิจัยฯ ได้น าข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS และ E-port ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  

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

เสร็จสิ้นแล้ว 
7. ตรวจสอบผู้ติดค้างงานวิจัยของนักวิจัย มาใช้เป็นแนวทางให้ส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้สถาบันวิจัยฯ ยังมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลการวิจัย โดยสถาบันวิจัยฯ มีห้องสมุดเพ่ือใช้ใน

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และสถาบันวิจัยฯ ยังมีฐานข้อมูลงานวิจัยที่สามารถ
สืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัย เพื่อน 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 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  

MBU 2.1 – 01 – 02 ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thaijo)  

MBU 2.1 – 01 – 03 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยญาณสังวร 
 
 
 
 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-01-01%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_000070.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-01-02%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9ATHAIJO_000071.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-01-03%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%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%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%20%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3._000072.pdf
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 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือ 

หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

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

1. คณะทั้ง 5 ของมหาวิทยาลัย มีห้องปฏิบัติการ ในอาคารเรียนของคณะเอง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่
คณาจารย์ นักศึกษา สามารถใช้ท างานวิจัยร่วมกัน  มีระบบดูแลความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 
เช่น มีการขอใช้ห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เช่น หนังสือ 
ต ารา โต๊ะประชุม เป็นต้น รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่สามารถแก้ไขปัญหา
ที่ขัดข้องในห้องปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย  

- ผู้สนใจด้านการวิจัยสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ที่ห้องสมุดและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและ
สามารถ Link กับเว็บไซต์ของหน่วยงานวิจัยอื่น เช่น สถาบันวิจัยญาณสังวร สกว วช บัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น 

- มอบหมายนายวสันต์ ฉายรัศมีกุล ผู้ควบคุมดูแล (Administrator) การบริการข้อมูลต่าง ๆ ในทาง
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยญาณสังวร  

- ในส่วนของสถาบันวิจัยญาณสังวร ได้จัดให้มีคลินิกการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย ควบคู่กับการจัด
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐาน  

2. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้น
คณาจารย์ทุกคณะสามารถใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยในการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยให้แล้ว
เสร็จ มีระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบ  MBU 
Library ที่บุคลากรและนักศึกษาสามารถ Download หนังสือที่เข้าสู่เครื่องมือสื่อสารของตนเอง และระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ในส่วนของสถาบันวิจัยญาณสังวร มีห้องสมุดประจ าสถาบันวิจัยฯ เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลในการ
ท าวิจัย ส าหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการวิจัยผ่านระบบการสืบค้นข้อมูล
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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3. สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้น าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National Research 
Management Ststem: NRMS) ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยน าระบบบริหารจัดการไปใช้ในหน่วยงาน โดยระบบดังกล่าวมีการรักษาความ
ปลอดภัยด้านการวิจัยเป็นอย่างดี รวมถึงการจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความสะดวกและได้
มาตรฐาน 

4. สถาบันวิจัยญาณสังวร มีแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย เพ่ือส่งเสริมเสริมด้านงานวิจัยและ
ด้านงานวิชาการ ให้อาจารย์มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น โดยสถาบันวิจัยได้จัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ นักวิจัยในหลักสูตรแนวทางการด าเนินการวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย เพ่ือเป็นการท าความเข้าใจ
ในการท าวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย ระหว่างนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอ่านตรวจผลงานวิจัยให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 
โรงแรม โคโค วิว จังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าค าของบประมาณด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ระหว่างวันที่  31 สิงหาคม 2562 ถึง 1 กันยายน 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยในปีการศึกษา 2561 คณะฯจัดโครงการ/กิจกรรม 
สรุปได้ดังนี้ 

4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
- เพ่ือให้หัวหน้าโครงการวิจัยชุด และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ทราบถึงแนวทางในการด าเนินการวิจัย

ในลักษณะชุดโครงการวิจัย 
- เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าวิจัยชุด และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ให้สามารถด าเนินการวิจัย

ในลักษณะชุดโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จ 
- เพ่ือเป็นต้นแบบและแนวทางในการด าเนินการวิจัยที่ได้มาตรฐาน 

4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าค าของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) ประจ าปี 2564 โดย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

- เพ่ือก าหนดทิศทางและกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
- เพ่ือจัดท าข้อเสนอแผนวิจัย งบประมาณปี 2564 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
- เพ่ือจัดส่งข้อเสนอแผนวิจัย งบประมาณปี 2564 ในระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) ภายใน

ระยะยเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 



      

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 
                                               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 47 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 2.1 – 02 – 01 ภาพคลินิกการให้ค าปรึกษา การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
นักวิจัย 

MBU 2.1 – 02 – 02 ภาพการสืบค้นงานวิจัย ประจ าสถาบันวิจัยญาณสังวร  

MBU 2.1 – 02 – 03 ภาพเว็บไซต์การสืบค้นงานวิจัย  

MBU 2.1 – 02 – 04 ภาพการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  

MBU 2.1 – 02 – 05 แบบอนุมัติโครงการระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2562  

MBU 2.1 – 02 – 06 แบบอนุมัติโครงการระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-02-01%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_000073.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-02-01%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_000073.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-02-02%20%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%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%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3_000074.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-02-03%20%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_000075.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-02-04%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(NRMS)_000076.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-02-04%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(NRMS)_000076.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-02-05%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_000077.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-02-06%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_000078.pdf
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 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินการ 
       สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้ก าหนดแผนในการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเพ่ือเป็นทุน
วิจัย โดยในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนเงินที่สนับสนุนเพ่ือเป็นทุนวิจัยทั้งสิ้น 24,612,500 บาท โดยสถาบันวิจัยญาณ
สังวรเป็นผู้ก ากับดูแลด้านงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการวิจัยเป็นผู้ควบคุมดูแล เพ่ือความโปร่งใส และเป็นไปตามหลัก
วิชาการ โดยออกเป็นมติคณะกรรมการวิจัยเพ่ือแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัย รับทราบและด าเนินการตามขั้นตอนของมติ โดย
สถาบันวิจัยฯ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่าง ๆ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย เพ่ือท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทั้งด้านการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์เป็นหลัก รวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้การวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนและ
ท้องถิ่น การสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลจากทาง
สถาบันวิจัยฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ หน่วยงาน จ านวนเงิน 
1 คณะศาสนาและปรัชญา 345,000.00  บาท 
2 คณะมนุษยศาสตร์ 300,000.00  บาท 
3 คณะสังคมศาสตร์ 1,787,000.00  บาท 
4 คณะศึกษาศาสตร์ 300,000.00  บาท 
5 บัณฑิตวิทยาลัย 5,949,500.00  บาท 
6 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 800,000.00  บาท 
7 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 1,662,800.00  บาท 
8 วิทยาเขตอีสาน 1,355,000.00  บาท 
9 วิทยาเขตล้านนา 4,228,400.00  บาท 
10 วิทยาเขตร้อยเอ็ด 5,539,800.00  บาท 
11 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 1,197,000.00  บาท 
12 วิทยาเขตศรีล้านช้าง 2,517,000.00  บาท 
13 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 550,000.00  บาท 
14 วิทยาลัยศาสนศาสตร ์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ ์ 300,000.00  บาท 
15 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 1,021,000.00  บาท  
 รวม 27,852,500.00  บาท 
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MBU 2.1 – 03 – 01 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
MBU 2.1 – 03 – 02 มติคณะกรรมการวิจัย  
MBU 2.1 – 03 – 03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยญารสังวร  

MBU 2.1 – 03 – 04 ค าสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอ่านและตรวจรายงานการวิจัย  

 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ สถาบันวิจัยญาณสังวร 
ผลการด าเนินการ 
 สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดย
สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้ก าหนดให้มีแผนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย เพ่ือเป็นการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถด้านการวิจัยให้เป็นไปมาตรฐานทาง
วิชาการ 
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น สรุปได้ดังนี้ 

1) ก าหนดให้การท าวิจัยเป็นภาระงานที่อาจารย์ต้องปฏิบัติโดยสอดคล้องกับประกาศภาระงาน
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

2)  พัฒนาสมรรถนะด้านวิจัยแก่คณาจารย์ ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละ
กลุ่มอาจารย์ โดย 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและท าวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี
การศึกษา 2561 มีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและท าวิจัย 

3)  มีแรงจูงใจและยกย่องอาจารย์ที่ท าวิจัย โดย 
- ยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิชาการดีเด่น คณาจารย์ที่ เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ  
- มีการให้ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านงานวิจัยต่าง ๆ 
- สนับสนุนให้คณาอาจารย์ได้มีความเชี่ยวชาญในการท างานวิจัย ซึ่ งได้น าความรู้และ

ประสบการณ์ตรง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้เรื่องการเขียนข้อเสนอ
งบประมาณวิจัยตามแบบ ว 1ด (วิทยาเขตศรีล้านช้าง)  
           
 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/4.2/
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-03-02%20%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%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%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3._000080.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-03-03%20%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%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%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3_000081.pdf
http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-03-04%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_000083.pdf
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 2.1 – 05 – 01 แบบบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
MBU 2.1 – 05 – 02 การจัดการความรู้เรื่องการเขียนขอเสนองบประมาณวิจัยตามแบบ ว1ด (วิทยา

เขตศรีล้านช้าง)   
 
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 
6 ข้อ 4 ข้อ 3.00  

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/2.1/2.1-05-01%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202561_000084.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
กรอบระยะเวลา  1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ สถาบันวิจัยญาณสังวร 
ค าอธิบาย  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีได้รับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้
ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 
 
ผลด าเนินงาน 

ที ่ หน่วยงาน งบวิจัยภายใน งบวิจัยภายนอก รวมทั้งสิ้น อาจารย์ นักวิจัย คะแนน 
1 คณะศาสนาและปรัชญา 345,000.00  - 345,000.00  18 - 3.83 
2 คณะมนุษยศาสตร์ 300,000.00  - 300,000.00  10 - 5.00 
3 คณะสังคมศาสตร์ 1,787,000.00  - 1,787,000.00  15 - 5.00 
4 คณะศึกษาศาสตร์ 300,000.00  - 300,000.00  11 - 5.00 
5 บัณฑิตวิทยาลัย 5,949,500.00  - 5,949,500.00  25 - 5.00 
6 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  800,000.00  -   800,000.00  25 - 5.00 
7 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 1,662,800.00  -  1,662,800.00  23 - 5.00 
8 วิทยาเขตอีสาน  1,355,000.00  -   1,355,000.00  47 - 5.00 
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ที ่ หน่วยงาน งบวิจัยภายใน งบวิจัยภายนอก รวมทั้งสิ้น อาจารย์ นักวิจัย คะแนน 
9 วิทยาเขตล้านนา 4,228,400.00  - 4,228,400.00  40 - 5.00 
10 วิทยาเขตร้อยเอ็ด  5,539,800.00  -   5,539,800.00  42 1 5.00 
11 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 1,197,000.00  -  1,197,000.00  24 - 5.00 
12 วิทยาเขตศรีล้านช้าง 2,517,000.00  660,000.00 3,177,000.00  25 - 5.00 
13 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 550,000.00  -  550,000.00  16 - 5.00 
14 วิทยาลัยศาสนศาสตร ์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ ์ 300,000.00  -  300,000.00  18 - 3.33 
15 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร   1,021,000.00  -    1,021,000.00  16 - 5.00 

รวม 27,852,500.00 660,000.00 28,512,500.00 355 1 72.16 
คะแนนเฉลี่ย  4.81 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
35,000 บาท 4.81 4.81  

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 2.2 – 01 – 01 สัญญาทุนวิจัยปีงบประมาณ 2561  

MBU 2.2 – 01 – 02 ระบบแฟ้มสะสมงาน (e-portfolio)  

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2561/mbu/4.2/
http://e-port.mbu.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
กรอบระยะเวลา  1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี สถาบันวิจัยญาณสังวร 
ค าอธิบาย  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิง
วิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้  
 

ที ่ หน่วยงาน ค่าน้ าหนัก 
0.20 

ค่าน้ าหนัก 
0.40 

ค่าน้ าหนัก 
0.60 

ค่าน้ าหนัก 
0.80 

ค่าน้ าหนัก 
1.00 

อาจารย ์ นักวิจัย คะแนน 

1 คณะศาสนาและปรัชญา 16 - 3 1 - 18 - 5.00 
2 คณะมนุษยศาสตร์ 7 1 1 1 1 10 - 5.00 
3 คณะสังคมศาสตร์ 1 1 2 2 1 15 - 5.00 

4 คณะศึกษาศาสตร์ - - 9 - - 11 - 5.00 
5 บัณฑิตวิทยาลัย 23 - 5 5 - 25 - 5.00 
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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 

อาจารย ์ นักวิจัย คะแนน 

6 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 10 - 1 1 - 25 - 3.40 
7 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 1 - 3 2 - 23 - 3.91 
8 วิทยาเขตอีสาน - 2 22 19 2 47 - 5.00 
9 วิทยาเขตล้านนา - 1 7 6 - 40 - 5.00 
10 วิทยาเขตร้อยเอ็ด 90 - 31 5 - 42 1 5.00 
11 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช - - 9 10 - 24 - 5.00 
12 วิทยาเขตศรีล้านช้าง 3 1 9 - - 25 - 5.00 
13 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 1 2 2 2 - 16 - 5.00 

14 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 1 - 5 - - 18 - 4.44 
15 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 4 - - 7 - 16 - 5.00 

รวม 157 8 109 61 4 355 1 71.75 
คะแนนเฉลี่ย  4.78 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 71.75 4.78  
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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 
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 ผลงานวิชาการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 

MBU 2.3 – 01 – 15 ผลงานวิชาการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 

MBU 2.3 – 01 – 16 ระบบแฟ้มสะสมงาน (e-portfolio)  

 

http://e-port.mbu.ac.th/
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

2.1 6 ข้อ 4 ข้อ 3.00  
2.2 35,000 บาท 4.81 4.81  
2.3 ร้อยละ 60 71.75 4.78  

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- สัดส่วนอาจารย์ที่ท าผลงานวิจัยยังมีน้อย ไม่กระจายครอบคลุมทั้งหมด 
- ควรมีการจัดท าระบบการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

- สนับสนุนให้อาจารย์ได้จัดท าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้ครบทุกคน  
- จัดท าระบบการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ครบทุกกระบวนการ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานมี Impact factor ที่สูงขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1      การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา           1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ/ศูนย์พระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์/ส านักงานพระสอนศีลธรรม 
ค าอธิบาย  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
ควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้ และการบริการวิชาการที่สถาบัน
จัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และ
น ามาจัดท าเป็นแผนการ ใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน 
 
  1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
ผลการด าเนินการ 
 นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ได้แก่ พ้ืนที่โรงเรียนในอ าเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ได้ด าเนินโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อ านวยการโรงเรียนและ
ผู้ปกครองในชุมชนเป็นอย่างดี  จะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยส่งนักเรียนเข้ามาเรียนที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ใน
โครงการบริการวิชาการดังกล่าวนี้ ได้รับความสนใจจากชุมชนและได้มีการแสดงความคิดเห็นจากการส ารวจ
แบบสอบถามที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จัดท าขึ้น เพ่ือให้ชุมชนได้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ และโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนมีจ านวน 12 โรงเรียน ได้แก่ 
     1. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม    2. โรงเรียนวัดสาลวัน 
     3. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ  4. โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล 
     5. โรงเรียนบางเตย     6. โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม 
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     7. โรงเรียนวัดปุรณาวาส     8. โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
     9. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์    10. โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 
     11. โรงเรียนวัดงิ้วราย     12. วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ศูนย์เรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ รวมทั้งฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีเหตุผล มีมานะอดทนต่อการศึกษา มีความกตัญญู
กตเวทีต่อมารดาบิดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ นอกจากนี้เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของพระรัตนตรัย 
ให้อยู่ใกล้ชิดกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชน 
 และในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  
ปีการศึกษา 2560 มาพัฒนาปรับปรุง คือ ก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพ่ือให้พันธกิจการบริการวิชาการมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ศูนย์บริการวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยด าเนินการออกส ารวจชุมชนบริเวณข้างมหาวิทยาลัย และได้รับจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
จัดการ ได้แก่ การจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา เรื่องการฝึกอบรมผู้น าในศาสนพิธี 
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและ
สามารถให้ค าปรึกษาด้านพิธีการ แก่องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 3.1 – 01 – 01 ขออนุมัติโครงการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจ าปี

งบประมาณ 2562 
MBU 3.1 – 01 – 02 โปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าสั่งแต่งตั้งครูสอนพิเศษ                      

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มมร ปีการศึกษา 2561 – 2562 
MBU 3.1 – 01 – 03 โปรดพิจารณาลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
MBU 3.1 – 01 – 04 
 

ขออนุญาตให้พระคุณเจ้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
มมร เข้าแนะแนวการเรียนการสอนวันอาทิตย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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  2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1  
ผลการด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีแผนการบริการ
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์  ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ในปีการศึกษา 2561  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็ง ตัวอย่างเช่น โรงเรียนวิทยาลัย
เทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  นนทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ
มหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนานักเรียนในการเรียนเชิงวิชาการด้านพระพุทธศาสนา นักเรียนจะได้รับความรู้จาก
ครู และการพัฒนาทักษะหลักค าสอนพระพุทธศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการและตัวแทนคณะท างานบริการวิชาการ
ฯ  ได้ลงส ารวจความต้องการชุมชนเบื้องต้นของทั้ง 4 อ าเภอ ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ อ าเภอดอนตูม 
อ าเภอบางเลน อ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอสามพราน และสรุปผลส ารวจ โดยมีการประชุมของคณะท างาน
บริการวิชาการฯ และจัดท าแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้บริหาร ตัวแทนคณะท างานฯ ของมหาวิทยาลัย เข้าประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานโครงการเรื่อง 
การฝึกอบรมผู้น าศาสนพิธี รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2562    

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 3.1 – 02 – 01 เรื่องประชุม (ผู้ปกครองนักเรียน) ปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอน 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
MBU 3.1 – 02 – 02 รายงานการประชุม (ผู้ปกครอง) ปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอน 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
MBU 3.1 – 02 – 03 รายชื่อสอบธรรมศึกษา 
MBU 3.1 – 02 – 04 แบบฟอร์มการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามุฏราช

วิทยาลัย 
MBU 3.1 – 02 – 05 สรุปผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา 
MBU 3.1 – 02 – 06 แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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  3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน  
ผลการด าเนินการ 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ สังคมและคนไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก ค่านิยมที่
ดีงามและรักษามรดกวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนามีความเข้มแข็ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  จังหวัดนนทบุรี โครงการจัดการศึกษาวิชา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักเรียนในการเรียนเชิงวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
นักเรียนจะได้ความรู้จากครู และการพัฒนาทักษะหลักค าสอนพระพุทธศาสนา ซึ่งมีนักเรียนสอบนักธรรมชั้น 
ตรี ชั้นโท และชั้นเอก เพ่ิมข้ึนทุกปี ดังนี้ 
 

หน่วยงาน ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ร้อยละ 
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม    

2559 25 12 48.00 
2560 36 24 66.66 
2561 40 31 77.50 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ    
2559 30 22 73.33 
2560 44 29 65.90 
2561 50 42 84.00 

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด    
2559 12 7 58.33 
2560 20 12 60.00 
2561 35 28 80.00 

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์     
2559 15 10 66.66 
2560 23 16 69.56 
2561 32 25 78.12 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี    
2559 295 273 92.54 
2560 360 340 94.44 
2561 500 465 93.00 
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จากการจัดโครงการศาสนพิธีโดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 85 คน สามารถ
สอบผ่านได้เป็นพนักงานราชการส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 2 คน ได้แก่ นายปรีชา หวานหู 
และ นายกิตติภพ สุขวรรณดี 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 3.1 – 03 – 01 ส่งรายงานสรุปผลโครงการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                       

ประจ าปี 2561 
MBU 3.1 – 03 – 02 บันทึกข้อความขอความเมตตาอนุมัติการจัดกิจกรรมเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ 

ร่วมกับ ศพอ.มมร. เป็นปีที่ 11 
MBU 3.1 – 03 – 03 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดทุกวันอาทิตย์  ร่วมกับ ศพอ. มมร. เป็นปีที่ 11 
MBU 3.1 – 03 – 04 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
MBU 3.1 – 03 – 05 บัญชีรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก                       

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
MBU 3.1 – 03 – 06 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัด

จ้างเป็นพนักงานราชการ 
MBU 3.1 – 03 – 07 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ ผ่านการ

เลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
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  4. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ศูนย์
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
ผลการด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยด าเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สังคม ภายใต้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์ ได้ติดตามผลการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของนักเรียน นักศึกษา  พบว่าได้จัดกิจกรรมเข้าวัดทุกวัน
อาทิตย์ เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะศึกษาปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ของปี
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาใหม่ และเพ่ือสืบสานต่อ
อายุพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติบูชา 

นักศึกษาจะได้ความรู้จากอาจารย์ และการพัฒนาทักษะหลักค าสอนพระพุทธศาสนา มีการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนโดยการสอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ซึ่งผลการด าเนินงานถือได้ว่าประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดี มีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือให้นักศึกษามีแนวปฏิบัติ และนักศึกษา
สามารถสอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ดังนี้ 
คือ 

1. จัดกิจกรรมเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ 
2. เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม จากคณะพระวิทยากร ศพอ.มมร 
3. จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 
โดยกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ทางศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์

สวัสดิ์ ได้ด าเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยนักศึกษาเข้าร่วมทั้ง 3 กิจกรรมหลายรุ่นและมีแนวโน้มที่
จะร่วมมือกันได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต  

ในการด าเนินงานยังคงยึดมั่นในระบบและแนวทางในการด าเนินงานตามที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ได้วางไว้ นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ยังมีการพัฒนาการด าเนินงานของตนเอง โดยมี
การเตรียมอาจารย์และนักศึกษาให้พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม และติดตามผลการด าเนินงานของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และผลจากการด าเนินงาน ที่มีความเข้มแข็ง ได้ท าให้เกิดความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงเพ่ิมขึ้น โดยทางศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ได้ท าการเข้าแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยน าผลลัพธ์ที่ได้จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ไป
อ้างถึง และคาดว่าจะมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการเพ่ิมในอนาคต 
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สถิตผู้เข้าสอบธรรมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 
 

ปีพุทธศักราช หน่วยนับ ธรรมศึกษาชั้น
ตร ี

ร้อยละ ธรรมศึกษาชั้น
โท 

ร้อยละ ธรรมศึกษาชั้น
เอก 

ร้อยละ 

2559 จ านวนผู้เข้าสอบ 180 
93.88 

103 
93.20 

12 
66.66 

จ านวนผู้สอบผ่าน 169 96 8 
2560 จ านวนผู้เข้าสอบ 190 

96.31 
80 

95.00 
90 

90.00 
จ านวนผู้สอบผ่าน 183 76 81 

2561 จ านวนผู้เข้าสอบ 300 
97.00 

150 
98.00 

50 
54.00 

จ านวนผู้สอบผ่าน 291 147 27 
 

สถิตผู้เข้าสอบธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

ปีพุทธศักราช หน่วยนับ ธรรมศึกษาชั้น
ตร ี

ร้อยละ ธรรมศึกษาชั้น
โท 

ร้อยละ ธรรมศึกษาชั้น
เอก 

ร้อยละ 

2559 จ านวนผู้เข้าสอบ 97 
86.59 

107 
86.92 

133 
96.24 

จ านวนผู้สอบผ่าน 84 93 128 
2560 จ านวนผู้เข้าสอบ 109 

56.88 
86 

90.69 
84 

95.23 
จ านวนผู้สอบผ่าน 62 78 80 

2561 จ านวนผู้เข้าสอบ 79 
34.17 

57 
77.19 

66 
87.87 

จ านวนผู้สอบผ่าน 27 44 58 

 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 3.1 – 04 – 01 ส่งรายงานสรุปผลโครงการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                       

ประจ าปี 2562 
MBU 3.1 – 04 – 02 บัญชีรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก                       

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 



      

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 
                                              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 64 

  5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย  
ผลการด าเนินการ 

นอกเหนือจากการลงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังการรายงานในข้อ 1 ทางมหาวิทยาลัยยัง
ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ จากผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง โรงเรียนเครือข่าย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยองค์กรและหน่วยงาน ดังนี้ 

1. โรงเรียน 12 โรงเรียน ได้สร้างความร่วมมือโดยการจัดแนะแนว และน านักเรียนมาเรียนที่ศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาและวันอาทติย์      

2. มหาเถรสมาคม   ได้สร้างความร่วมมือสนองงานการจัดการศึกษาส าหรับพระสงฆ์ 
3. ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้สร้างความร่วมมือในการเปิดเป็นสนามสอบธรรมศึกษาทุก

ชั้นปี  
4. กรมการศาสนา  ได้จัดการเรียนการสอนทุกวันอาทิตย์ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย

ชื่อโครงการศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และเปิดห้องเรียนของศูนย์วันอาทิตย์ที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 

5. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้สร้างความร่วมมือน านักเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมมาเรียน
ต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 3.1 – 05 – 01 ขออนุญาตให้พระคุณเจ้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

มมร เข้าแนะแนวการเรียนการสอนวันอาทิตย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
MBU 3.1 – 05 – 02 ขอความอนุเคราะห์ ขอพระวิทยากรสอนธรรมศึกษา จ านวน 18 รูป 
MBU 3.1 – 05 – 03 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยงานโครงการอบรมกรรมฐาน 
MBU 3.1 – 05 – 04 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยงานโครงการอบรมกรรมฐาน 
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  6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์จากทุก
คณะ  
ผลการด าเนินการ 
 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีส่วนช่วยในการท างานบริการวิชาการ รวมถึงบุคลากรหลายหน่วยงานที่
ร่วมกันท างานบริการวิชาการ นอกจากนี้การบริการวิชาการระดับสถาบันปีการศึกษา 2561 นี้ มีอาจารย์
ทั้งหมด 356 รูป/คน และมีส่วนร่วมจ านวน 46 คิดเป็นร้อยละ 12.92 
 

คณะวิชา โครงการ/กิจกรรม จ านวน 
1. คณะศาสนาและปรัชญา โครงการศูนย์ศึกษพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 2 รูป/คน 
2. คณะมนุษยศาสตร ์ โครงการศูนย์ศึกษพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1 รูป/คน 
3. คณะสังคมศาสตร ์ โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

โครงการศูนย์ศึกษพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
2 รูป/คน 
3 รูป/คน 

4. คณะศึกษาศาสตร ์ โครงการศูนย์ศึกษพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 3 รูป/คน 
5. บัณฑิตวิทยาลัย โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 5 รูป/คน 
6. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 3 รูป/คน 
7. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 3 รูป/คน 
8. วิทยาเขตอีสาน โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 3 รูป/คน 
9. วิทยาเขตล้านนา โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 3 รูป/คน 
10. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 3 รูป/คน 
11. วิทยาเขตร้อยเอ็ด โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 3 รูป/คน 
12. วิทยาเขตศรีล้านช้าง โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 3 รูป/คน 
13. มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 3 รูป/คน 
14. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ ์ โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 3 รูป/คน 
15. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 3 รูป/คน 
 รวมท้ังสิ้น 46 รูป/คน 

  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 3.1 – 06 – 01 โปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าสั่งแต่งตั้งครูสอนพิเศษ                      

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มมร ปีการศึกษา 2561 - 2562 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 3.1 – 06 – 02 ขอเชิญเป็นครูสอนพิเศษ ศพอ. มมร ประจ าปีการศึกษา 2562 
MBU 3.1 – 06 – 03 สรุปโครงการฝึกอบรมผู้น าศาสนพิธี รุ่นที่ 1   

 
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 
6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดแข็ง 
  
จุดที่ควรพัฒนา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการวิชาการให้มีการจัดท าแผน ก าหนดชุมชนและจัดท าโครงการที่มีการ
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา           1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ค าอธิบาย  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการ
ท านุบ 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 ให้บรรลุเป้าหมายของแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีบุคลากรระดับ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และมีการจัดประชุมแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี   
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมในแต่ละครั้ง มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมนั้น ๆ  เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา (วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชาและวันอาสาหฬบูชา) โดยท าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 1.1 จัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 1.2 เผยแพร่กิจกรรมหรือบริการวิชาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 1.3 ติดตามการด าเนินงาน ประเมินผลและสรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 1.4 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรม/โครงการ 
 

 รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 4.1 – 01 – 01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1958/2559 เรื่องค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา  

MBU 4.1 – 01 – 02 ปฏิทินการด าเนินงานประจ าปี 2562 
MBU 4.1 – 01 – 03 แผนงบประมาณประจ าปี 2562 

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

คณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา มีการด าเนินงานจัดท าแผน/
โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ วางแผนการจัดกิจกรรม โดยมีการ
ส ารวจและก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการก าหนดรูปแบบกิจกรรม  เป็นต้น และด าเนินงานกิจกรรมตามที่ได้
วางแผนไว้ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ/กิจกรรม 

โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัดท าแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยระยะ 10 ปี 
    มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา ในปีการศึกษา 2561 มี
การจัดโครงการเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของแผน และด าเนินการ
ประเมินและวัดผลตามแผน 
   จ านวนโครงการที่สืบทอดศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม ร้อยละของกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา จ านวนของแหล่งเรียนรู้บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ก 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 แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
MBU 4.1 – 02 – 02 โครงการวันส าคัญท้ัง 3 วันได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชาและวันอาสาหฬบูชา   
MBU 4.1 – 02 – 03 ปฏิทินการท างานตลอดในช่วงปีงบประมาณต่างๆของวันส าคัญทั้ง 3 วัน 

 
 

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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   3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ  

คณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนามีระบบและกลไกการก ากับ
ติดตาม ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  

 

 
 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันส าคัญ
ของชาติและศาสนาจ านวน 3 ครั้ง 

ติดตามการด าเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยบรรจุวาระสืบเนื่องทุกครั้งที่จัดประชุม 

 

การแจ้งผลการประชุมตดิตามการด าเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา  

ด าเนินการ/ปรับปรุงการจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานโครงการ 
ตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ และแจ้งผลกลับเข้าที่ประชุม 
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการพัฒนาและติดตาม 

(ตามกรอบระยะเวลา 1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) 

คณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันส าคัญ

ของชาติและศาสนา 
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คณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนามีการประชุมติดตาม จ านวน 3 
ครั้ง โดยมีการสรุปโครงการ 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 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95        
3. เชิงการสัมภาษณ์ : เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาข้อสรุปปัญหา แนวทางแก้ไขและ

พัฒนาต่อไปคราวหน้า 
4. เชิงประจักษ์ (การสังเกต): โดยการประเมินเชิงประจักษ์ออกเป็น 4 ด้าน 

- ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป 
- ด้านปัญหาและอุปสรรค 
- ด้านแก้ไขปรับปรุง 
- ด้านการพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

   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. เชิงการสัมภาษณ์ : เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาข้อสรุปปัญหาแนวทางแก้ไขและ
พัฒนาต่อไปคราวหน้า 
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4. เชิงประจักษ์ (การสังเกต): โดยการประเมินเชิงประจักษ์ออกเป็น 4 ด้าน 
- ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป 
- ด้านปัญหาและอุปสรรค 
- ด้านแก้ไขปรับปรุง 
- ด้านการพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

3. โครงการวันอาสาฬหบูชา (งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3) 
1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป้าหมาย ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  
    - ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  
    - ด้านเนื้อหาการบรรยายและเสวนาวิชาการ  
   - ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
    - ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่  
    - ด้านความรู้ความเข้าใจ  
    - ด้านการน าความรู้ไปใช้  

2. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
3. เชิงการสัมภาษณ์ : เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาข้อสรุปปัญหาแนวทางแก้ไขและ

พัฒนาต่อไปคราวหน้า 
4. เชิงประจักษ์ (การสังเกต): โดยการประเมินเชิงประจักษ์ออกเป็น 4 ด้าน 

- ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป 
- ด้านปัญหาและอุปสรรค 
- ด้านแก้ไขปรับปรุง 
- ด้านการพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 4.1 – 03 – 01 สรุปผลติดตามและประเมินผลที่ผ่านการตรวจสอบจากทางกองแผนงาน(ตาม

กรอบระยะเวลา 1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) 
MBU 4.1 – 03 – 02 ผลการประชุมติดตามการด าเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 

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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   4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท าานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัโครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ การบรรลุเป้าหมาย 

1. เพื่ อส่ งเสริมการ
อนุรักษ์ พัฒนา และ
เผยแพร่ ศิลปะและ 
วัฒนธรรมไทยให้กับ
นัก ศึกษา บุคลากร 
และประชาชนทั่วไป 

1. ร้อยละของโครงการที่
ส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาและ
เผยแผ่วัฒนธรรมไทยจาก
โครงการทั้งหมด 
1.1 โครงการวันส าคัญ วัน
มาฆบูชา 
 
 
 
 
 
 
1.2 โครงการวันส าคัญ วัน  
วิสาขบูชา 
 
 
 
 
 
1.3 โครงการวันส าคัญวัน
อาสาฬหบูชา 
 

 
 
 
 
1 .1 .1 ร้ อ ยละขอ งผู้ เข้ า ร่ วม
โครงการ 
1.1.2 ร้อยละจ านวน 4กิจกรรม
ที่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสอบผ่าน
เกณฑ ์
1.1.3 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม
ที่สอบผ่านการวัดความรู้ 
 
1.2 .1  ร้อยละของผู้ เข้ า ร่วม
โครงการ 
1.2.2 ร้อยละจ านวนกิจกรรมที่
ผู้ เข้ าร่ วมกิ จก รรมสอบ ผ่ าน
เกณฑ ์
1.2.3 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม
ที่สอบผ่านการวัดความรู้ 
1 .3 .1 ร้ อ ยละขอ งผู้ เข้ า ร่ วม
โครงการ 
1.3.2 ร้อยละจ านวนกิจกรรมที่
ผู้ เข้ าร่ วมกิ จก รรมสอบ ผ่ าน
เกณฑ ์
1.3.3 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม
ที่สอบผ่านการวัดความรู้ 

 
 
 
 
1,250  
รูป/คน 
ร้อยละ 70 
 
 
ร้อยละ 60 
 
 
20,000 
 รูป/คน 
ร้อยละ 70 
 
 
ร้อยละ 60 
 
800 รูป/คน 
 
ร้อยละ 70 
 
 
ร้อยละ 60 
 

 
 
 
 
3,481,300  
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
7,535,000 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 80 
 
3,983,000 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 

 
 
 
 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
 

2. เพื่ อ เผ ย แ ผ่ ภู มิ
ปั ญ ญ า แ ล ะ
เอ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
ท้องถิ่น 

 2. ระดับความส าเร็จของ
การจัดโครงการอนุรักษ์
พั ฒ น าแ ล ะ เส ริ ม ส ร้ า ง
เอกลักษณ์ 
2.1 โครงการสุขถึงธรรมสุข
ถึงใจ 

 
 
 
 
2.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
1,200 รูป/
คน 

 
 
 
 
4 8 2 , 3 0 0 
บาท 

 
 
 
 

บรรลุ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัโครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ การบรรลุเป้าหมาย 

3. เพื่อสืบทอดศิลปะ 
ป ร ะ เ พ ณี  แ ล ะ
วัฒนธรรมให้คงอยู่ 

3. ประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ได้รับการสืบทอดอย่าง
เห็นชัดเจน 
3.1โครงการ 5 ธันวา วัน
คล้ าน วั น พ ระบ รม ราช
สมภพ รัชกาลที่ 9 
3.2 โครงการวันเฉลิมพระ
ช น ม พ ร ร ษ า
พ ร ะ บ า ท ส ม เด็ จ พ ร ะ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณฯ 
3.3 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติวันแม่แห่งชาติ 

 
 
 
3.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
3.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
3.3 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
350 รูป/คน 
 
 
350 รูป/คน 
 
 
 
 
500 รูป/คน 

 
 
 

- 
 
 
1 9 4 , 1 0 0 
บาท 
 
 
 
110, 0 0 0 
บาท 

 
 
 

บรรลุ 
 
 

บรรลุ 
 
 
 
 

บรรลุ 

4 . เ พื่ อ สื บ ท อ ด
ป ร ะ เพ ณี ข อ ง วั น
ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา 

4. กิจกรรมของโครงการ
วั น ส า คั ญ ท า ง
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
แ ล ะ ข น บ ธ ร ร ม เนี ย ม
ประเพณีของไทย 

จ านวนกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 43 โครงการ 

ร้อยละ
โครงการที่
บรรลุผล

ตาม
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 95 บรรลุ 

5 . เพื่ อ เป็ น แ ห ล่ ง
เรียนรู้และบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5. แหล่งเรียนรู้บูรณาการ
องค์ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
5.1 การบู รณ าก ารก าร
แข่งขัน MBU Challenge  
 
 
5 . 2  บู ร ณ า ก า ร
แนวความคิดของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อประมวลใน
ก า ร ท า ง า น วิ จั ย ด้ า น
ยุท ธศาสตร์ก าร เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
5.3 โครงการอนุรักษ์ดนตรี
พื้นบ้าน 

5 .1  จ า น ว น ผู้ ได้ รั บ ร า งวั ล
พระราชทาน และรางวัลอื่น ๆ 
จากประเภทแข่งขัน 
 
 
 
 
5.2 งานวิจัยด้านยุทธศาสตร์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
 
5.3 จ านวนผู้สนใจด้านดนตรี
เพื่อให้เกิดความช านาญ 

5 .1 ร า งวั ล
พระราชทาน
จ า น ว น  9 
ถ้ ว ยรางวั ล
และรางวัล
อื่ น  ๆ  2 5 
รางวัล 
5.2 งานวิจัย 
1 เร่ือง 
 
 
5.3 จ านวน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 50 
คน 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ผลส าเร็จของ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม 
จ า น ว น  4 4 
ค น  ร้ อ ย ล ะ 
95 งบปมาณ 
2 3 2 , 900 
บาท 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
 
 
 

บรรลุ 
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โครงการวันมาฆบูชา 
1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุตามเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 96 ค่าเฉลี่ย 4.8 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 

2. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 96 
3. เชิงการสัมภาษณ์ : เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาข้อสรุปปัญหาแนวทางแก้ไขและพัฒนา

ต่อไปคราวหน้า ดังนี้ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนาเนื่องใน วันมาฆบูชากิจกรรม

ประจ าปี 2562 “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย” ปีที่ 3 จ านวน 10 รูป/คน จากการสัมภาษณ์
ทั้งหมด 50 รูป/คน  โดยแบ่งจ าแนก ดังนี้ 

1. บรรพชิต จ านวน 3 รูป 
2. ครู/อาจารย์ จ านวน 2 คน 
3. บุคลากรในมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน 
4. ประชาชนทั่วไป จ านวน 3 คน 

ผลสรุปมีดังนี้ 
บรรพชิต ได้ให้ค าสัมภาษณ์ มาร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพราะเป็นพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน ได้มาร่วมสวดมนต์และฟังการเสวนาจากผู้ เชี่ยวชาญทางศาสนา และคณาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้ฟัง ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของเยาวชน เพ่ือธ ารงตนใน
พระพุทธศาสนาต่อไป 

ครู/อาจารย์ ได้ทราบถึงหลักค าสอนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนา และสามารถน า
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการท างาน การใช้ชีวิตให้เกิดความสุข และมีความเมตตาต่อครอบครัว 
เพ่ือน และสังคม และการปฏิบัติตามศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม พร้อมทั้งสามารถน าไปสอนลูกศิษย์ให้
ประพฤติเป็นแบบอย่างทีด่ีในสังคม 

บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเรื่องของการสวดมนต์และการปฏิบัติเพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นพุทธมากะที่มีความสุขทางกาย วาจา ใจ และด้วยเป็น
บุคลากรในมหาวิทยาลัย สมควรอย่างยิ่งที่จะได้น าสิ่งที่ดีและประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานและเพ่ือนร่วมงานได้อย่างมีความสุข 
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ประชาชนทั่วไป การจัดโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา  ได้มา
เรียนรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาได้อย่างดีขึ้น ได้ทราบความเป็นมาและสามารถน า
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ให้กับคนในครอบครัวพร้อมกับการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

สรุป ในการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ถือเป็น
กิจกรรมที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม และเข้าใจได้ถึงทุกช่วงวัย และผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ได้น าไปปฏิบัติและเผยแผ่ให้กับคนที่ใกล้ชิด อาทิ พ่อแม่ พ่ีน้อง เพ่ือน รวมถึงคนใน
โรงเรียนและสังคม ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปตามศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

4. เชิงประจักษ์ (การสังเกต): โดยการประเมินเชิงประจักษ์ออกเป็น 4 ด้าน 
ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ภาพโดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมที่สามารถรองรับผู้

มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และมีสภาพการคล่องตัวในการสัญจร  
 ด้านปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมค่อนข้างไกลจากจุดลงรถ ท าให้การเดินเท้า
ค่อนข้างไกล และสถานที่จัดเป็นช่วงเย็นกึ่งค่ า ท าให้มีแดดร้อน และไม่มีเต้นท์ในการก าบังลมแดดท าให้ผู้
มาร่วมกิจกรรมไม่สามารถท่ีจะอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอด ในส่วนของห้องสุขา เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมกว้าง
และจ านวนของห้องสุขามีน้อย ท าให้ห้องสุขาไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ และเรื่องของน้ าดื่มที่มีบริการเป็น
จุดประจ าอยู่ไกลจากสถานที่ร่วมงานและไม่มีอะไรที่เด่ดชัด  ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ทราบและไม่สามารถใช้
บริการน้ าดื่มได้สะดวกเท่าที่ควร และสุดท้ายในเรื่องของการลงทะเบียบยังไม่มีความระเบียบเรียบร้อย ขาดคน
ประสานหรือประชาสัมพันธ์ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสับสนและมีความวุ่นวายเล็กน้อย  
 ด้านการแก้ไขปรับปรุง ควรแก้ไขเรื่องของการหาเต้นท์เพ่ือก าบังลมแดด และจัดหาห้องสุขาให้มี
ความเพียงพอต่อการใช้บริการ ในเรื่องของจุดลงทะเบียนควรจัดสรรหาบุคคลมาคอยให้บริการ เพ่ือให้ผู้
มาร่วมงานเข้าใจ และควรมีการจัดเรื่องของนิทรรศการที่ให้ความรู้ทั้งวิชาการ ศาสนา ให้มากกว่านี้ 

ด้านการพัฒนาและข้อเสนอแนะ จากการที่เข้าร่วมควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของสาระเนื้อหา
ของการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม และเรื่องในส่วนของสถานที่จอดรถและรถรับส่ง เพ่ือบริการความสะดวก
ให้กับผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม และเวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างจะนานแต่สาระส าคัญยังมีน้อย  ควรเพ่ิมหรือ
แทรกกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมในมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกันให้มากกว่านี้ 

โครงการวันวิสาขบูชา 
1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุตามเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 90 ค่าเฉลี่ย 4.5 อยู่ใน

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

   2. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 96 
3. เชิงการสัมภาษณ์ : เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาข้อสรุปปัญหาแนวทางแก้ไขและพัฒนา

ต่อไปคราวหน้า ดังนี้ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา กิจกรรมและนิทรรศการ “งาน

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา”เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี 2562 จ านวน 
10 รูป/คน จากการสัมภาษณ์ท้ังหมด 90 รูป/คน  สรุปโดยแบ่งจ าแนก ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ / ข้าราชการ จ านวน 2 รูป 
2. ครู/อาจารย์ จ านวน 2 คน 
3. นักเรียน / นักศึกษา จ านวน 2 คน 
4. ประชาชนทั่วไป จ านวน 2 คน 
5. บรรพชิต / นักบวช จ านวน 2 รูป 
 

ผลสรุปมีดังนี้ 
เจ้าหน้าที่ / ข้าราชการ ให้ค าสัมภาษณ์ มาร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพราะเป็นพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ได้มาร่วมสวดมนต์ และฟังการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา และคณาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้ฟัง ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของเยาวชน เพ่ือธ ารงตนใน
พระพุทธศาสนาต่อไป 

ครู/อาจารย์ ได้ทราบถึงหลักค าสอนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องของทางพระพุทธศาสนา และสามารถน า
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการท างาน การใช้ชีวิตให้เกิดความสุข และมีความเมตตาต่อครอบครัว 
เพ่ือน และสังคม และการปฏิบัติตามศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม พร้อมทั้งสามารถน าไปสอนลูกศิษย์ให้
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 

นักเรียน / นักศึกษา ได้ให้ค าสัมภาษณ์ มาเข้าร่วมกิจกรรมมีเรื่องของการสวดมนต์และการปฏิบัติ
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมากะที่มีความสุขทางกาย วาจา  ใจ และด้วย
เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย สมควรอย่างยิ่งที่จะได้น าสิ่งที่ดีและประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน และเพ่ือนร่วมงานได้อย่างมีความสุข 

ประชาชนทั่วไป ได้ให้ค าสัมภาษณ์ การจัดโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนาเนื่องในวัน
มาฆบูชาได้มาเรียนรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาได้อย่างดีขึ้น ให้ทราบความเป็นมาและ
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สามารถน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ให้กับคนในครอบครัวพร้อมกับการปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

บรรพชิต / นักบวช ได้เข้าร่วมครั้งนี้ เป็นปีที่ 4 และติดตามการเข้าร่วมมาตลอดทั้งในฐานะศิษย์เก่า 
และพระสอนศีลธรรม ได้มีโอกาสพาลูกศิษย์ได้มาหาความรู้ในสภาพแวดล้อมจริง ได้ทราบและสามารถน ามา
ปรับใช้ในชีวิตที่ดี และอยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อไป 

สรุป ในการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา กิจกรรมที่เป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม และเข้าใจได้ถึงทุกช่วงวัย และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้  ไป
ปฏิบัติและเผยแผ่ให้กับคนที่ใกล้ชิด อาทิ พ่อแม่ พ่ีน้อง เพ่ือน รวมถึงคนในโรงเรียนและสังคม ให้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

4. เชิงประจักษ์ (การสังเกต): โดยการประเมินเชิงประจักษ์ออกเป็น 4 ด้าน 
ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ภาพโดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมที่สามารถรองรับผู้

มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และมีสภาพการคล่องตัวในการสัญจร  
  ด้านปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมไม่มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ท าให้การเดินเท้า
ค่อนข้างไกล ในส่วนของห้องสุขา เนื่องจากมีหลายหน่วยงานมาร่วมกิจกรรม และผู้คนต่างเป็นผู้สัญจรและ
จ านวนของห้องสุขามีน้อย ท าให้ห้องสุขาไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ และเรื่องของน้ าดื่มที่มีบริการเป็นจุด
ประจ าอยู่ไกลจากสถานที่ร่วมงาน  

ด้านการแก้ไขปรับปรุง ควรแก้ไขเรื่องของการประชาสัมพันธ์แต่ละจุด เนื่องจากผู้เข้าร่วมยังมีความ
สงสัยและสนใจขาดแต่คนแนะน า และจัดหาห้องสุขาให้มีความเพียงพอต่อการใช้บริการ ในเรื่องของจุด
ลงทะเบียน ควรจัดสรรหาบุคคลมาคอยให้บริการเพื่อให้ผู้มาร่วมงานเข้าใจ  

ด้านการพัฒนาและข้อเสนอแนะ จากการที่เข้าร่วมควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของสาระเนื้อหา
ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม  

โครงการวันอาสาฬหบูชา (งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4) 
1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุตามเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 92 ค่าเฉลี่ย 4.6 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               
       2. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 98 
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 3. เชิงการสัมภาษณ์ : เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาข้อสรุปปัญหาแนวทางแก้ไขและพัฒนา
ต่อไปคราวหน้า ดังนี้ 

ผู้ เข้ าร่วมกิจกรรมโครงการประเพณี วันส าคัญของชาติและศาสนา “งานสมัชชาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4” โครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา วันอาสฬหบูชา ประจ าปี 
2562 จ านวน 10 รูป/คน จากการสัมภาษณ์ท้ังหมด 50 รูป/คน  สรุปโดยแบ่งจ าแนก ดังนี้ 

1. พระภิกษุ/สามเณร จ านวน 2 รูป 
2. คณาจารย์/นักศึกษา จ านวน 2 คน 
3. หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 2 คน 
4. หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 2 คน 
5. ประชาชนทั่วไป จ านวน 2 รูป 

ผลสรุปมีดังนี้ 
พระภิกษุ / สามเณร ให้ค าสัมภาษณ์ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และฟังการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญทาง

ศาสนา ท าให้เกิดความคิด แนวทางในการรักษา เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและนานาชาติ ให้เกิด
ความยั่งยืน และมีความหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาล ในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ อัตลักษณ์
พระพุทธศาสนาในความเป็นไทย 

คณาจารย์ / นักศึกษา ให้ค าสัมภาษณ์ กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมการรวบรวมความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนา ให้มีการพัฒนาแนวทางอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืน และเป็นศูนย์รวมแห่ง
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา (Knowledge Buddhist Center) ในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมแนว
ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถรับรู้และเข้าถึงความเป็นพุทธศาสนา 

หน่วยงานภาครัฐ ให้ค าสัมภาษณ์ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนและของรัฐ มีความเห็นชอบ
ในเรื่องของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ได้รู้และปฏิบัติ และทราบถึงสภาวะปัญหาของ
การด ารงอนุรักษ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในสภาวการณ์ปัจจุบันนี้  และจะขอเป็นส่วนหนึ่งใน
การระดมความคิดเพ่ือพัฒนาให้พระพุทธศาสนามีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

หน่วยงานภาคเอกชน  ให้ค าสัมภาษณ์ ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เปลี่ยนแปลงตามเฉพาะกาล ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นการรวมพลังของ
ชาวพุทธในประเทศไทย และมีความศรัทธาต่อพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่มีจิตศรัทธาในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มีความทันสมัย โดยพระภิกษุสงฆ์ปัจจุบัน ส่วนมากเป็นผู้ที่มีความรู้ ทั้งทางโลกและทาง
ธรรม โดยการน าหลักธรรมมาผสานกับแนวทางการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยการน ามาวิจัยเพ่ือหาข้อสรุป
และมาบูรณาการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความเข้าถึง 

ประชาชนทั่วไป  ให้ค าสัมภาษณ์ ได้ทราบข่าวการฟังวิทยุ ท าให้เกิดความสนใจในการเปลี่ยนแปลง
และความรู้และนวัตกรรมทางความคิด ที่จะด ารงคงไว้ในการจรรโลงพระพุทธศาสนา ที่มีผลกระทบต่อแรง
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ต้านของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งโดยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ ศาสนา และสังคม มาร่วมมือกันหาข้ อสรุปทาง
งานวิจัย เพ่ือทราบถึงแนวทางในการเข้าถึงพระพุทธศาสนาจากความรัก ความศรัทธาของประชาชนพ่ีน้องชาว
ไทย 

สรุป ในการจัดกิจกรรมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 โครงการประเพณีวัน
ส าคัญของชาติและศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่มีความ
เหมาะสม และเข้าใจได้ถึงทุกช่วงวัย และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้น าไปปฏิบัติและเผยแผ่
ให้กับคนที่ใกล้ชิด อาทิ พ่อแม่ พ่ีน้อง เพ่ือน รวมถึงคนในโรงเรียน และสังคม ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเป็นไปตามศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
 4. เชิงประจักษ์ (การสังเกต): โดยการประเมินเชิงประจักษ์ออกเป็น 4 ด้าน 

ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ภาพโดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม ที่สามารถรองรับผู้
มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี แต่การสัญจรค่อนข้างล าบาก เพราะเป็นพ้ืนที่ของทหาร  

ด้านปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเป็นสถานที่ทางทหาร ท าให้การไปมาค่อนข้างจะล าบาก และ
สภาวะแวดล้อมรอบข้างการจราจรค่อนข้างติดขัด ท าให้เกิดความล่าช้าในการร่วมงาน และขาดในเรื่องป้าย
บอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องจากว่าไม่มีฝ่ายต้อนรับอยู่ตลอด และในเรื่องของจุดลงทะเบียนที่ไม่เป็นที่
โดดเด่น และไม่สามารถแยกประเภทของผู้เข้าร่วม ท าให้เกิดความสับสน เนื่องจากมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าห้อง
ร่วมสัมมนาย่อยในจุดที่ลงทะเบียน ในเรื่องของอาหารยังไม่สามารถที่จะจัดได้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วม และใน
บริเวณท่ีจัดงานไม่มรี้านอาหาร ซึ่งเป็นผลกระทบต่อความเสียหายในเรื่องของภาพลักษณ์ในการจัดงาน 

ด้านการแก้ไขปรับปรุง ควรแก้ไขเรื่องของการประชาสัมพันธ์ และเรื่องของอาหารให้มีความเพียงพอ
ต่อผู้เข้าร่วม การลงทะเบียน ซึ่งในแต่ละจุดผู้เข้าร่วมเกิดความสงสัยและสนใจ แต่ขาดคนแนะน า ควรจัดสรร
หาบุคคลมาคอยให้บริการเพื่อให้ผู้มาร่วมงานเข้าใจ  

ด้านการพัฒนาและข้อเสนอแนะ ควรประมาณการจากการตอบรับเข้าร่วมงาน และคาดคะเนความ
น่าจะเป็นของผู้ร่วมงาน อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือที่จะจัดอาหารให้เกิดความเพียงพอของผู้มาร่วมงาน 
เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของงาน ในเรื่องของสถานที่ควรจัดสถานที่ที่มีความสะดวก มีร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ 
หากในเรื่องของอาหารที่จะบริการไม่เพียงพอ ท าให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้บริการได้ ในเรื่องของรูปแบบงาน
ยังขาดในเรื่องของการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ควรจัดสรรหาผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เฉพาะทาง และอยากให้จัด
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มากกว่านี้ 

 
  รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 4.1 – 04 – 01 สรุปผลการประเมินของโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการ โดยโครงการวันส าคัญ ทั้ง 3 

วัน 

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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   5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ  

การบูรณาการกับการเรียนการสอน และ/หรือกิจกรรมนักศึกษาตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบใน
การด าเนินโครงการ มาวิเคราะห์ หาแนวทางความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และชุมชน และ
ได้น าผลการรายงานโครงการ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาปรับปรุง
พัฒนาแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณะกรรมการฯ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและกิจกรรมด้านท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยได้มีการน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และได้มีการน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุงแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงได้มีการติดตามการด าเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม โดย
บรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการฯ และได้มีการแจ้งผลการประชุมติดตามการด าเนินงานการส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา ด าเนินการ/ปรับปรุงการจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ และแจ้งผล
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ   

ผลการประเมินโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา ที่ได้ด าเนินการจัดท าในปีการศึกษา 
2560 มาจัดท าแผนพัฒนาในปีการศึกษา 2561 ตามมติคณะกรรมการบริหาร จากเดิมที่มีการกระจาย
งบประมาณลงตามคณะ/วิทยาเขต และวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมอบนโยบายให้แต่ละคณะ/วิทยาเขต 
และวิทยาลัย จัดท ากิจกรรมย่อยที่ไม่ซ้ าซ้อนและมีความสอดคล้องและบูรณาการ เช่น กิจกรรมการสวดมนต์
หมู่สรภัญญะ การตอบปัญหาธรรมะและการโต้คารมอุดมธรรม เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในด้าน
วัฒนธรรมทางศาสนาในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีต่อสังคม ในส่วนของวิทยาเขตและวิทยาลัย ได้จัดใน
ส่วนการแสดงนิทรรศการ และการแสดงประเพณีท้องถิ่น อนึ่ง สามารถน าหลักธรรมมาบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาและการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน และมีการเก็บการประเมินเป็นระบบมากยิ่งข้ึน  

มีการน าข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละโครงการ เน้นเรื่องงานมีการประชาสัมพันธ์
ค่อนข้างน้อย ในเรื่องของกิจกรรมที่กระจายไปแต่ละวิทยาเขต/วิทยาลัย การแสดงนิทรรศการประจ าแต่ละที่ 
และกิจกรรมการแสดงประเพณีท้องถิ่นในของแต่ละวิทยาเขต/วิทยาลัย อาทิ การแสดงเรื่องของวิทยาลัย   
ศาสนศาสตร์ยโสธร ที่แสดงบั้งไฟ และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้แสดงเรื่องของประเพณี
โบราณสมัยอยุธยาและศิลปะการต่อสู้ เป็นต้น และได้มีการจัดกิจกรรมแบบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมใน
การหาข้อมูลจากใบค าถาม และสามารถมาแลกของรางวัล นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมโปรแกรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ จากคุณ แอนดู บิ๊กส์ ในกิจกรรม DIY เป็นกิจกรรม
สอนเรื่องของการร้อยมาลัยในแบบสมัยโบราณ พร้อมสอดแทรกค าสอนทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ใน
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เรื่องของงานฝีมือที่สืบทอดจากอดีตให้คงไว้ ในส่วนกิจกรรมประกวดหนูน้อยสืบสานวัฒนธรรม “MBU Kids” 
ปีที่ 2 เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 5 – 7 ปี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือมุ่งเน้นในการ
แต่งตัวแบบไทยเดิม เรียบร้อยด้วยมารยาทแบบไทย และมีจิตใจในหลักธรรม และในกิจกรรมได้น าเรื่องของ
เทคโนโลยี ในรูปแบบสแกน QR Code ในเรื่องของประวัติและเนื้อหาส าคัญให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาเพ่ิมเติมสรุป
เรื่องปัญหาการจัดงานต่าง ๆ เช่น เรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ที่ทางคณะได้มี
ส่วนร่วมในการท างานให้มากขึ้น น าผลจากการสรุปโครงการน ามาวิเคราะห์ปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไข 

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งที่ต้องการปรับปรุงแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 

แนวทางปรับปรุงด้านแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมปีการศึกษา 2561 

1. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้วิทยาเขต/วิทยาลัย 
ได้ท าการแสดงวัฒนธรรมพ้ืนบ้านประจ าของพ้ืนที่
พร้อมให้ข้อคิดค าสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนา
รวม ทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนักศึกษาและประชาชน
ได้รับทราบ 

1. มหาวิทยาลัยได้ให้ทางวิทยาเขต/วิทยาลัยได้ท าการ
ส่งการแสดงพ้ืนบ้านและสอดแทรกค าสอนตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีการบรรยายให้
ผู้ เข้าร่วมเข้าใจและจัดกิจกรรมแฟนพันธุ์ แท้ มมร 
ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ในส่วนประชาชนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยก็ร่วมในกิจกรรมในเชิงตอบปัญหารอบรู้ 
มมร  

2. ขยายกลุ่มเครือข่ายงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. มหาวิทยาลัยได้ขยายกลุ่มเครือข่ายให้ เป็นที่
ยอมรับ จากเดิมระดับอ าเภอ เข้าสู่ระดับจังหวัด โดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐม 
ได้รับการยอมรับมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเป็น
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 ทั้ง 3 กิจกรรม และได้ร่วมมือกับทาง
คณะสงฆ์ธรรมยุติ ในการด าเนินงานการเผยแผ่ โดย
มุ่งเน้นไปทางพระนักเทศน์ พระวิปัสสนา พระธรรม
กถึก และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือปลูกฝัง 
ความรู้ความเป็นไทยที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดั่ง
เดิม 

3. สร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัน
อาสาฬหบูชา เป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

3. โดยจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 4 เพ่ือความร่วมมือในการส่งเสริม
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ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งที่ต้องการปรับปรุงแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 

แนวทางปรับปรุงด้านแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมปีการศึกษา 2561 

ส นั บ ส นุ น วั น อ า ส า ฬ ห บู ช า  เป็ น วั น เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จากการระดมความคิดในเชิงวิจัยจากผู้ทรงวุฒิ 
และผู้เชี่ยวชาญวิชาการทางพระพุทธศาสนา มาปรับ
ใช้จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะสงฆ์
ธรรมยุติ ในกลุ่มพระนักเทศน์ พระวิปัสสนา พระธรรม
กถึก และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  โรงเรียน 
นักเรียน และชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการปรับปรุง

กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 
แนวทางปรับปรุงด้านกิจกรรมปีการศึกษา 2561 

1.เพ่ิมความชัดเจนในความรับผิดชอบในกิจกรรมและ
มอบหมายให้ทางคณะมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากข้ึน 

1.คณะกรรมการบริหารมอบนโยบายให้แต่ละคณะ
จัดท ากิจกรรมย่อยที่ไม่ซ้ าซ้อนและมีความสอดคล้อง
และบูรณาการ อาทิ  
- คณะศาสนาและปรัชญา ดูแลรับผิดชอบเรื่องของ
กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ 
- คณะมนุษยศาสตร์ ดูแลรับผิดชอบเรื่องของกิจกรรม
สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
- คณะศึกษาศาสตร์ ดูแลรับผิดชอบเรื่องของกิจกรรม
โต้คารมอุดมธรรม 
- คณ ะสั งคมศาสตร์  ดู แลรับผิ ดชอบ ในการจั ด
นิทรรศการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
- วิทยาเขต/วิทยาลัย ได้ให้รับผิดชอบในการน าการ
แสดงพ้ืนบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ของนักศึกษา 
และน าทางโรงเรียน ชุมชน พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งน าเสนอรูปแบบการ
สอนที่ยังคงสืบสานในวัฒนธรรมของชาติ 
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ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการปรับปรุง
กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 

แนวทางปรับปรุงด้านกิจกรรมปีการศึกษา 2561 

2.เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการมีส่วนร่วม 2.สื่อสารผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กในช่องทางต่าง ๆ 
ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ไม่ว่าเป็น facebook 
Live, youtube ช่องทางโทรทัศน์ M COT HD ทาง
ช่องโมเดิ ร์น ไนท์ที วี  ช่ วย เหลือใน เรื่ องของการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน 
และการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการร่วม
กิจกรรม อาทิ การท าข้อสอบในช่วงกิจกรรมธรรมะ 
test โดยโหลดเอกสารผ่านการสแกน QR Code และ
ระบบประมวลผลคะแนน ผ่านอินเทอร์เน็ต บนสมาร์ท
โฟน และมีกิจกรรมฝึกภาษาอังกฤษให้ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมได้มีส่วนร่วม 

3.สร้างบรรทัดฐานในกิจกรรมการแข่งขัน 3.เนื่องจากกิจกรรมการแข่งขันจะมีเรื่องของรางวัลที่มี
ลักษณะคล้ายกัน ซึ่งท าให้เกิดการเรียกร้องในเรื่องของ
ความต่างชั้นของอันดับ แต่ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่า
ควรมีการสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่ ในเรื่องของการ
ตั้งค่ารางวัล เพ่ือให้ผู้รับชมเข้าใจในระบบได้มากยิ่งขึ้น 
โดยการเพ่ิมเรื่องของเนื้อหา ถ้วยรางวัลพระราชทาน 
จากเดิมมีเพียงกิจกรรมโต้คารมอุดมธรรม มาเป็นทุก
กิจกรรมในการแข่งขัน MBU Challenge 

 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการปรับปรุง

แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ปีการศึกษา 2560 

แนวทางปรับปรุงด้านแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา2561 

1. เพิ่มเรื่องของตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมให้มากขึ้นจากเดิม ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

1. คณะผู้ รับผิดชอบด าเนินการเพ่ิม เรื่องตัวชี้ วัด
ความส าเร็จของกิจกรรม อาทิ การเข้าร่วมขององค์กร
ภายนอกคิดเป็นร้อยละ องค์ความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรม การบูรณาการในการด าเนินชีวิต เป็นต้น 
ทั้ งนี้ ได้ เพ่ิมเรื่องของการสัมภาษณ์ของผู้ เข้าร่วม



      

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 
                                              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 84 

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการปรับปรุง
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ปีการศึกษา 2560 

แนวทางปรับปรุงด้านแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา2561 

กิจกรรมโดยการสุ่มตัวอย่าง และได้มีการส่งทีมงานใน
การประเมินจากการสังเกตเพ่ือหาข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

2.มีเป้าหมายที่จะขยายกลุ่มเครือข่ายงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายขยายกลุ่มเครือข่ายให้เป็น
ที่ยอมรับ จากเดิมระดับจังหวัด เข้าสู่ระดับภูมิภาค โดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
และระดับภูมิภาค ได้รับการยอมรับ และมอบหมายให้
ทางมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา และความร่วมมือจากทาง
รัฐบาลจากทางกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ธรรม
ยุติ  ในเรื่องของจัดหาบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล
พระราชทาน “เสาอโศก” 

3.เผยแพร่ปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัน
อาสาฬหบูชา เป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

3. ติดตามผล สืบเนื่องจากผลมติในงานสมัชชาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาแห่ งป ระเทศไทย  ครั้ งที่  4 
ด าเนินการโดยรัฐมนตรีส่งเรื่องเข้า ค.ร.ม. และก าลัง
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนวันอาสาฬหบูชาเป็นวัน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ซึ่งในปีนี้ต่อเนื่องจาก
ปีที่แล้วในเรื่องของงานวิจัย โดยในครั้งนี้ได้ท าการหา
สรุปงานวิจัยโดยกระจายไปยังพระนักเทศน์ พระ
สังฆาธิการ พระธรรมกถึก พระสอนศีลธรรม โรงเรียน 
ชุมชน เพ่ือเป็นการทดสอบในเรื่องของการวิจัยในการ
น าไป ใช้ เพ่ื อ ให้ เกิดประโยชน์ และด ารงคงไว้ ใน
พระพุทธศาสนาต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ/สิ่งท่ีต้องการ
ปรับปรุงกิจกรรมปีการศึกษา 2560 

แนวทางปรับปรุงด้านกิจกรรม  
ปีการศึกษา2561 

1.เรื่องการเปลี่ยนแปลงการสมัครกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการพระพุทธศาสนา 

1. เนื่องจากการสมัครการแข่งขันจะเริ่มในวันมาฆบูชาของแต่
ละปี แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการเตรียมสอบปลาย
ภาคของนักเรียน เป็นเหตุให้หลายโรงเรียนที่อยากเข้าร่วมการ
แข่งขันไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
ของช่วงเวลามาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากวันมาฆบูชามาเป็น     
วันอาสาฬหบูชา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้มีเวลาในการ
เตรียมตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นไปตามที่คาดได้รับ
ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมปีนี้อย่างมากมาย 

2.เพ่ิ ม เรื่องของการให้ องค์ความรู้ ใน
กิจกรรมต่าง ๆ  

2. ในการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและศาสนาทั้ง 3 
กิจกรรม ต่าง ๆ มีกิจกรรมย่อย ซึ่งมีจ านวนผู้รับผิดชอบจะ
จัดท าคู่มือเอกสารในแต่และกิจกรรมพร้อมทั้งบรรยายเนื้อหา
ส าคัญของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีพระพุทธศาสนา
สอดแทรกความรู้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถได้รับ
ความรู้หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถน าไปใช้ได้ในการ
ด าเนินชีวิตและการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าของแต่ละ
พ้ืนที่พร้อมสอดแทรกค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

3. ด้านการบริการ ความอ านวยสะดวก ที่
ยังให้การบริการยังไม่ครอบคลุม 

3. เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา คณะท างานด้านบริการ
ยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงจุดที่ให้บริการ
ความรู้ของการจัดกิจกรรม โดยทางผู้รับผิดชอบจะด าเนินการ
ด้านการบริการ โดยขอความร่วมมือกับทางนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมในกิจกรรมในฐานะจิตอาสา และด้าน
ให้ความรู้ต่อผู้เข้าร่วมงานให้ดีขึ้น 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 4.1 – 05 – 01 ผลจากการสรุปโครงการน ามาวิเคราะห์ปรับปรุง 

 
 

http://cheqa.mbu.ac.th/mbu_admin/2560/4.1/MBU4.1-05-01.pdf
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 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินการ มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทั้ง 3 วันส าคัญ และเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม
ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 

เผยแพร่กจิกรรมต่อสาธารณชน  กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมสวดมนต์หมู่  ในวันส าคัญวัน
มาฆบูชาวันพฤหัสบดีที่  14 กุมภาพันธ์ 
2562 เวลา 15.00 น . สถานที่  ลาน
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะสงฆ์
ไทย คณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณะการ
กุศล ประชาชน นักเรียนนักศึกษาจ านวน 
1,250 รูป/คน 

มีจั ดกิจกรรมในวันส าคัญ วันมาฆบู ช าร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยคณะสงฆ์ไทย คณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณะการกุศล ประชาชน 
นักเรียนนักศึกษา โดยมีการสวดมนต์หมู่ร่วมกัน ก าหนดบท
สวดโอวาทปาติโมกข์ใช้เวลา 2 ชั่วโมงเนื่องจากเป็นวันที่พระ
พุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของค า
สอนทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ไม่ท าความชั่วทั้งปวง ท าความ
ดีให้ถึงพร้อม และท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ในการนี้ พุทธศาสนิกชน
จะได้ประกอบศาสนกิจ เพ่ือน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยโดย
มีกิจกรรมต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกฝังหลักศีลธรรมและ
จริยธรรม และการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคม ซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สังคมโดยรวมมีความสงบสุข เปิดโอกาส
ให้สถาบันการศึกษาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ประชาชนและบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมในวัน
มาฆบูชาด้วยกัน อันเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้
พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ 
และเพ่ือเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืน วัฒนา
ถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป และมีการเผยแพร่โดยใช้ช่องทาง 
facebook live และสกุ๊ปข่าวสั้นทางช่อง MCOT HD ทางช่อง
โมเดิร์นไนท์ทีวี และการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา 
และบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก อย่าง พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ 
(คุณน้ าฝน) ดารานักแสดง มาร่วมการเสวนาแนวทางการ
ด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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เผยแพร่กจิกรรมต่อสาธารณชน  กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก วันที่ 12 
– 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. -
1 8 .0 0  น .  ส ถ า น ที่ บู ธ กิ จ ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า
ล า น ค น เ มื อ ง ศ า ล า ว่ า ก า ร 
กรุงเทพมหานคร ผู้ เข้าร่วมงาน ได้แก่ 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จ านวน 
2,500 รูป/คน 

มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก โดยมี
กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ 
2. กิจกรรมสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
3. กิจกรรมโต้คารมอุดมธรรม และการบรรยายธรรม 
เป็นการแข่งขันชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมธรรมะดาราพบปะกับผู้มีชื่อเสียงทาง
สังคมมาให้ข้อคิด และยังร่วมมือกับทางวิทยาเขตและวิทยาลัย 
ในการจัดบูธน าเสนอประชาสัมพันธ์ของวิทยาเขตและวิทยาลัย
ด้วย facebook live และสกุ๊ปข่าวสั้นทางช่อง MCOT HD 
ทางช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี  พร้อมทั้งการแสดงพ้ืนบ้านที่ เป็น
เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นที่สอดแทรกค าสอนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา อีกทั้งมีกิจกรรมเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษทาง
พระพุทธศาสนาให้กับเยาวชน ประชาชน โดยการน าของ แอน
ดูวส์ บิ๊กส์ 

กิจกรรมในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แ ห่ ง ช าติ  ง าน ส มั ช ช าก า ร เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 เมื่อ
วันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง
ชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคาร
ทองใหญ่  ดอนเมื อง กรุ งเทพมหานคร 
ผู้ เข้าร่วมงาน ได้แก่  ประชาชน นักเรียน
นักศึกษา จ านวน 800 รูป/คน 

มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญวันอาสาฬหบูชา งานสมัชชาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยครั้งที่  4 ซึ่ งเป็น
กิจกรรมต่อเนื่องเพ่ือสานต่อจากครั้งที่แล้ว เป็นการร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาล คณะสงฆ์ บ้าน วัด โรงเรียน และสื่อมวลชน 
เพ่ือหาทางร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนวันอาสาฬหบูชาจาก
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาจากครั้งที่แล้ว มาจ าแนกกลุ่มเพ่ือ
น าผลวิจัยไปใชในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นวันเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ  พร้อมทั้ งส่ งเสริมในการสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย
ผ่านช่องทาง facebook live และสกุ๊ปข่าวสั้นทางช่อง MCOT 
HD ทางช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 4.1 – 06 – 01 หนงัสือคู่มือการประชุมสมัชชาการเแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งท่ี 4  
MBU 4.1 – 06 – 02 รูปถ่ายกิจกรรมในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ งานสมัชชา

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 
MBU 4.1 – 06 – 03 Facebook live โทรทัศน์ MCOT HD ช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

4.1 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
 
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
ข้อสอบในช่วงกิจกรรมธรรมะ test โดยโหลดเอกสารผ่านการสแกน QR Code และระบบประมวลผลคะแนน 
ผ่านอินเทอร์เน็ต บนสมาร์ทโฟน และจัดกิจกรรมที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย และการสร้างเครือข่ายภาคภาคี ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร โรงเรียน ชุมชน ได้อย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยยังขาดความชัดเจนในเรื่องของการด าเนินการ และความเข้าใจการท างานของใน
หน่วยงานมหาวิทยาลัยในเรื่องของการร่วมมือ  
 
 
 

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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แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
 ได้มีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ นักร้อง นักแสดง ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม และการ
ประชาสัมพันธ์ในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก รวมถึงการน าเทคโนโลยีในการท าข้อสอบในช่วงกิจกรรมธรรมะ test 
โดยโหลดเอกสารผ่านการสแกน QR Code และระบบประมวลผลคะแนน ผ่านอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน 
และจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการหาข้อมูลในด้านความรู้ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 
และจัดกิจกรรมส าหรับ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ในการน าเสนอการแสดงพ้ืนบ้านประจ าท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในทางประเพณีวัฒนธรรม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นใน
เรื่องของการแข่งขัน แฟนพันธุ์แท้ มมร 
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องค์ประกอบที่ 5    การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ รองอธิการบดีด้านบริหาร 
ค าอธิบาย  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีด้านบริหาร 
ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคณาจารย์ คือ การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย บริหารงานด้วย            
หลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยน าหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นแนวทางในการวางแผน การปฏิบัติงานและการพัฒนาการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

4.1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  มหาวิทยาลัยเน้นผลการปฏิบัติ งานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและประชาชน ตาม
ปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมกัน 
และประกาศให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง มีการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน โดยการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ และน าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในทั้ง 3 ระดับ 
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อเสนอแนะจากสภา
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มหาวิทยาลัย มาเป็นข้อพิจารณาในการก าหนดประเด็นและข้อเสนอกลยุทธ์  โดยจัดท าโครงการ/
กิจกรรม  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยมอบทุกหน่วยงานก ากับดูแล การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานสิ้นไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบ 

4.2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 มหาวิทยาลัยได้ให้ทุกหน่วยงาน ปรับปรุง พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือการลดใช้ปริมาณ

กระดาษ  โดยใช้ ช่ องทางอิ เลคทรอนิ กส์ แทนกระดาษ  และได้ น าระบบเอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส์                          
(E-document) , (e – port) , (MIS) และระบบบริการการศึกษา มาใช้ทุกส่วนงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงงาน 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการของทุกหน่วยงาน โดยมีผลการประเมินจากกลุ่ม
งานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล ในระดับคะแนนเฉลี่ย   
ร้อยละ 92.50 

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 าเนินการต่อข้อร้องเรียน และจัดท าคู่มือการจัดการ
ข้อร้องเรียน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ติดตาม เร่งรัดการตอบ
หนังสือร้องเรียน เรียกข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา พิจารณาข้อ
ร้องเรียนและท าความเห็นเสนออธิการบดีเพ่ือสั่งการ นอกจากนี้ยังมีช่องทางสื่อสารระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน 
และศิษย์เก่าผ่านทาง Facebook  Page  : ข่าวสาร มมร ศาลายา อัพเดททุกวัน จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

4.4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงาน
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดี ผู้รับค ารับรอง และหัวหน้า
ทุกหน่วยงาน ผู้ท าค ารับรองตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยมุ่งเน้นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตาม
เป้าหมายแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
               - การจัดให้มีการมอบหมายงานและอ านาจหน้าที่ ให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในระดับ
ต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว   ในการปฏิบัติตาม
ภารกิจของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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- มีคณะกรรมการประจ าคณะสาขาวิชา คณะกรรมการสภาวิชาการ คอยก ากับดูแล ด้านวิชาการ 
มีการติดตามภาวะการมีงานท าของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และมีคณะกรรมการบริหารงานบุคลากร     
(กบม.) โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
กรรมการ อธิการบดีเป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ผู้แทนสภาวิชาการ 
ผู้แทนคณาจารย์ คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่มีฐานเทียบเท่าคณะ เป็นกรรมการบริหารงาน
บุคคล มีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดระบบมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย  

และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในดัชนีความพร้อม
รับผิด จ าแนกรายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.20 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 รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐาน และมีความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ใน
หน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริต
และการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ซึ่งในปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในด้านการป้องกันการ
ทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 และการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 94.77 

4.6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ดังนี้ 
                   - หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เป็นตัวแทนเข้าชี้แจงหรือเป็น
คณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
หากมีปัญหาในเรื่องใดก็เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของมหาวิทยาลัย  
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4.7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ (อธิการบดี) 
มีการกระจายอ านาจมอบหมายให้รองอธิการบดี รองอธิการบดีวิทยาเขต ผู้อ านวยการวิทยาลัย และผู้ช่วย
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มีการกระจายอ านาจการบริหารสู่คณะ/ส านัก/สถาบัน/การแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานในคณะ/ส านัก/สถาบัน โดยสามารถตัดสินใจด าเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยมีค าสั่ง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ 0637/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจในการปฏิบัติงานแทน
อธิการบดี เพ่ือควบคุม ดูแล หน่วยงานที่อยู่ในก ากับ มีอ านาจในการอนุญาต อนุมัติและลงนาม เพ่ือเป็นการ 
การกระจายอ านาจในการด าเนินงาน การบริหารจัดการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ได้คะแนนจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในด้านการกระจายอ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.75  

 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)   มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ให้บุคลากรได้รับโอกาสและได้รับการส่งเสริมในการท าผลงานทางวิชาการ 
การขอรับทุนการศึกษาต่อการฝึกอบรมและน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ การลาศึกษาต่ออย่างเท่าเทียม
กัน มีการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านถิ่นก าเนิด  เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา การศึกษา ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการ
บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา
และประชาชนที่มารับบริการในหน่วยงานตามอาคารต่าง ๆ 
 4.10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นฉันทามติ โดยยึดหลัก
ของการมีส่วนร่วมทางความคิดเพ่ือหาข้อคิดเห็นร่วมกัน เมื่อมีประเด็นที่ต้องพิจารณา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ได้ร่วมหารือข้อตกลง ข้อสรุป ตระหนักถึงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นนั้น ๆ 
ในการบริหารงบประมาณ ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยได้มอบให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมก ากับ
ดูแลติดตาม พิจารณาด าเนินงานและมอบให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ตามโครงการ/
กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยให้ คณะ วิทยาเขต และ
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วิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงานท าความเข้าใจและลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 และให้ทุก
หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองที่ลงนามต่ออธิการบดี   และวาระพิจารณาต่าง ๆ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาทิ  

- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาเขต 
- เสนอขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 
- เสนอประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษา

ส าหรับคนพิการเข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 
- เสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การต่อเวลาการปฏิบัติงานบุคลากร พ.ศ. ....... 
- เสนอระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การก าหนดรหัส พยัญชนะและเลข

ประจ าส่วนงานเจ้าของเรื่อง พ.ศ. 2562 
- เสนอระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 
  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.1 – 04 – 01 รายงานประเมิน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
MBU 5.1 – 04 – 02 ค าสั่ง ที่ 0637/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจในการปฏิบัติงานแทน

อธิการบดี 
MBU 5.1 – 04 – 03 มตทิี่ 91/2561การประชุม สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 
MBU 5.1 – 04 – 04 มตทิี่ 93/2561การประชุม สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 
MBU 5.1 – 04 – 05 มตทิี่ 104/2561การประชุม สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 

10/2561 
MBU 5.1 – 04 – 06 มตทิี่ 21/2562 การประชุม สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 

2/2562 
MBU 5.1 – 04 – 07 มตทิี่ 22/2562 การประชุม สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 

2/2562 
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  7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้น ากรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 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 าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ
รวบรวมผลการด าเนินงาน รายการหลักฐานและเอกสารข้อมูลอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ  เพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบ  ด้วยการ
เตรียมการ การด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA การรายงาน และมีกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
รายละเอียด ดังนี้ 

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 2561 
ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส า เร็จตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ รายตัวบ่งชี้ในระดับ
สถาบัน และระดับหน่วยงาน 

2. มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน มหาวิทยาลัย โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้
จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้คณะ วิทยาเขต และ
วิทยาลัย น าไปจัดท าแผนการด าเนินงาน มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการก ากับติดตามด าเนินงานประกัน
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คุณภาพการศึกษา โดยมีผู้แทนจากทุกคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย มีการประชุมติดตามงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะ ๆ มีการจัดตั้งไลน์กลุ่มคณะท างาน MBU.QA.Committee ในการติดตามงานของแต่ละ
หน่วยงานเป็นระยะ ๆ 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 ระหว่างวันที่ 6 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562 เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รวบรวมผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง  
 นอกจากนี้ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษามีประชุมทุกเดือน เพ่ือก ากับติดตามข้อมูลพ้ืนฐาน 
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบส่งข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน มีการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะเสนอ สกอ. เพ่ือรับทราบ เป็นต้น 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย มีการรวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ 

วิทยาลัย มาจัดท ารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน 
โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ก าหนดแผนการตรวจประเมิน รวมทั้งพิจารณารายชื่อ
คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ในปีการศึกษา 2561 มี
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้ก าหนดจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (แยก) ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่  24 มิถุนายน  - 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นการตรวจในลักษณะลงพ้ืนที่ ที่มีการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรทั้งใน
ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรเบื้องต้น ก่อนการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รวม) ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน พ.ศ. 
2562 และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3 – 4 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในระหว่างวันที่ 5 – 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการกรอกข้อมูลผ่านระบบ  
CHE QA Online System ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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4. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกระดับ จัดท ารายงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอ
สภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยไปท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvemnet plan)  
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.1 – 07 – 01 ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดเป้าหมาย ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปี
การศึกษา 2557 - 2561 

MBU 5.1 – 07 – 02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการก ากับติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
MBU 5.1 – 07 – 03 ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
MBU 5.1 – 07 – 04 สรุปผลโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ผ่านระบบ CHE 

QA Online ประจ าปีการศึกษา 2561 
MBU 5.1 – 07 – 05 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และวิทยาเขตวิทยาลัย 
MBU 5.1 – 07 – 06 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 6001(6)/217 
MBU 5.1 – 07 – 07 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 6001(6)/244 

 
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 
7 ข้อ 2 ข้อ  2.00  

 
 
 



      

   รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 
                                              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 98 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีด้านวิชาการ การวิจัย และประกันคุณภาพ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่า ในแต่ละสถาบันได้มีการ
ก ากับติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์
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 3.74 ระดับคุณภาพดี 
2. คณะมนุษยศาสตร์ 3.83 ระดับคุณภาพดี 
3. คณะสังคมศาสตร์ 4.23 ระดับคุณภาพดี 
4. คณะศึกษาศาสตร์ 3.62 ระดับคุณภาพดี 
5. บัณฑิตวิทยาลัย 3.45 ระดับพอใช้ 
6. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 3.98 ระดับคุณภาพดี 
7. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 4.24 ระดับคุณภาพดี 
8. วิทยาเขตอีสาน 4.69 ระดับคุณภาพดีมาก 
9. วิทยาเขตล้านนา 4.51 ระดับคุณภาพดีมาก 
10. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 4.45 ระดับคุณภาพดี 
11. วิทยาเขตร้อยเอ็ด 4.63 ระดับคุณภาพดี 
12. วิทยาเขตศรีล้านช้าง 4.50 ระดับคุณภาพดี 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
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คณะวิชา ผลคะแนน ระดับคุณภาพ 
13. มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 3.56 ระดับคุณภาพดี 
14. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 3.91 ระดับคุณภาพดี 
15. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 3.75 ระดับคุณภาพดี 

รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน 61.09  
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน 61.09 
2. จ านวนคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 15 
3. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินที่ได้ของทุกคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 4.07 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5.00 61.09 4.07  

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 5.2 – 01 – 01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยา
เขต วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศาสนาและปรัชญา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 03 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 04 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 05 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 06 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 5.2 – 01 – 07 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 08 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
ประจ าปีการศกึษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 09 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตอีสาน ประจ าปี
การศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตล้านนา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 12 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจ าปี
การศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 13 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจ าปี
การศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 14 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 15 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

MBU 5.2 – 01 – 16 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3          ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กรอบระยะเวลา  1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รองอธิการบดีด้านวิชาการ การวิจัย และประกันคุณภาพ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
และคณะ โดยมีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ผลการด าเนินการ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดท าระบบและกลไกในการก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา ท าหน้าที่ก าหนดแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับแต่ละองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยมีระบบการด 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 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและ
รับผิดชอบ  และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก ากับติดตามการรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และกรอก CHE QA Online System ระดับหลักสูตร 21 หลักสูตร รวมทั้งวางระบบการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทุกระดับพร้อมจัดส่งรายงานการประเมินตนเองเข้าสู่ระบบ CHE QA Online System การ
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คัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และการตรวจสอบการจัดส่งผล
การตรวจประเมินฯ เข้าระบบ CHE QA Online System 

3. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยที่จัดการศึกษา ท าหน้าที่จัดท าแผนงานที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งงานทุกพันธกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย และก ากับติดตามให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายความส าเร็จที่ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัย อีกทั้งอ านวยความสะดวก วางกฎระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพการบริหารงานของ
หลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด 

  ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยได้
มีการจัดการอบรมกิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ 
CHE QA Online System มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมี
ทักษะในการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมิน ตลอดจนสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานไดอยางครบถวน จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 
2561 โดยทีมส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถาบัน จัดอบรมเมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562  เรื่อง “แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมในวันดังกล่าว 

 
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  ตัวบ่งชี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ปี
การศึกษา 2557 - 2561 

MBU 5.3 – 01 – 03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก ากับติดตามการรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง 

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
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
(SAR) และกรอก CHE QA Online System ระดับหลักสูตร 21 หลักสูตร 

MBU 5.3 – 01 – 04 สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2561 
MBU 5.3 – 01 – 05 สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับระดับคณะ วิทยาเขต 

วิทยาลัย 
MBU 5.3 – 01 – 06 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับ

หลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online System 
MBU 5.3 – 01 – 07 สรุปโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
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  2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ผลการด าเนินการ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานในการก ากับติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นค่า
เป้าหมายที่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะต้องร่วมกันด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 
31 กรกฎาคม  2562 ทั้งนี้ เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับเป็นรายตัวบ่งชี้ 
ซึ่งได้รายงานการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ตามระบบการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 14 หลักสูตร เป็น
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จ านวน 14 หลักสูตร 
               1.1 การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องจัดท า สมอ.
08 ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย มีการทบทวนศักยภาพของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งในส่วนของจ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ด าเนินการจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบการให้ความเห็นชอบ ซึ่งในปี
การศึกษา 2561 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 และวิทยาลัย 
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
เชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การจัดท า มคอ.3 – มคอ.7 เป็นการสนับสนุนและติดตามให้คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย
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ได้ด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย มีการก าหนดปฏิทินการ
บันทึก มคอ.3 – มคอ.6 ใช้ในการติดตามและรายงานการจัดท า มคอ.3 – มคอ.6  ในปีการศึกษา 2561 ของ
คณะวิทยาเขต และวิทยาลัย ทั้งก่อนจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และหลังจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
          2. บัณฑิตศึกษา 
              มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
              2.1   การพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลา โดยในปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่ครบรอบพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จ านวน 7 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 และวิทยาลัย ทั้งก่อนจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และหลัง
จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 มีการรายงานการติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.7 ครบถ้วน 
 
        3. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

             มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ ดังนี้ 
     3.1 เสนอเป้าหมายคุณภาพและแผนการด าเนินการโครงการเพ่ือปรับปรุง และยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 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 และวิทยาลัย จ านวน 15 หน่วยงาน 
โดยเริ่มการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง การจัดส่งรายงานเข้าระบบ  CHE QA Online System การ
คัดเลือกผู้ประเมิน วางระบบการรายงานผลการตรวจ และน าผลการตรวจระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย
เสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
           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  

การรายงานผลการติดตามงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา น าเข้าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ดังนี้ 

1) มติการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2561 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วาระแจ้งให้
ทราบ เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  

2) มติการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วาระเพ่ือพิจารณา 
เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.3 – 02 – 01 ค าสั่งคณะท างานในก ากับติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
MBU 5.3 – 02 – 02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก ากับ ติดตาม การรวบรวม รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) และกรอก CHE QA Online System ระดับหลักสูตร 21 
หลักสูตร 

MBU 5.3 – 02 – 03 มติที่ 296/2561 เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

MBU 5.3 – 02 – 04 มติที่ 339/2561 เรื่องขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 

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
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 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ผลการด าเนินการ  มหาวิทยาลัยถือเป็นนโยบายที่ต้องมีการส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดการประกันคุณภาพ
การศึกษาในทุกระดับ  การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
และคณะได้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
สนับสนุนทรัพยากรด้านการเงิน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งการบริหารงาน
ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (5 
องค์ประกอบ) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  (6 องค์ประกอบ) โดยมีการ
ก าหนดการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ  
สนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 1) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดโครงการ
กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ Che QA  Online System มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้
อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานได้
อย่างครบถวน จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 โดยทีมส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2) โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับสถาบัน จัดอบรมเมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562  เรื่อง “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  เป็น
วิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมในวันดังกล่าว 
        ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้พัฒนาระบบ e–port.mbu.ac.th  ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ โดย
มีการเก็บฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการรวบรวมข้อมูล เพ่ือเตรียมด าเนินการจัดท าระบบแฟ้มสะสม
งานอาจารย์ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วย  

- ข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์  - ข้อมูลด้านงานวิจัย 
- ข้อมูลด้านบริการวิชาการ   - ข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
- ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน   
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          เพ่ือให้การเข้าถึงระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ สามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่     
สาธารณะชน 
 
ด้านทรัพยากรบุคคล  
        ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดสรรบุคลากรโดยมีเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยประจ าคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย จ านวน 15 รูป/คน มีหน้าที่ติดต่อประสานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือรองรับการบริหารจัดการด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.3 – 03 – 01 สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2561 
MBU 5.3 – 03 – 02 สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับระดับคณะ วิทยา

เขต วิทยาลัย 
MBU 5.3 – 03 – 03 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 

ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ Che QA  Online System 
MBU 5.3 – 03 – 04 สรุปโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
MBU 5.3 – 03 – 05 ระบบ e–port.mbu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e-port.mbu.ac.th/
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 4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินการ 
        ปีการศึกษา 2561  มีการประเมินระดับหลักสูตร ทั้งหมดจ านวน 21 หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี 
14  หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน 
จ านวน 20 หลักสูตร และระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย มีจ านวน 15 คณะ ได้น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ มาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้ได้ผลประเมินที่ดีขึ้น และแสดงถึงการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้น จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรที่มีการตรวจประเมิน และน าผลการประเมินตั้งแต่ปี 2559  - 2561  มาเปรียบเทียบ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งปีการศึกษา 2561 ได้รับการตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตรเมื่อวันที่  2 – 3 กันยายน  2562 ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการในปี 2559 – 2561  
มีแนวโน้มที่ดีข้ึน ดังนี้ 
 

         

       
 

สาขาวิชา
ปรัชญา

สาขาวิชาพุทธ
ศาสตร์

สาขาวิชาศา
สนศึกษา

2559 2.63 3.23 3.12

2560 3.41 3.44 2.78

2561 3.52 3.52 3.28
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คณะศาสนาและปรัชญา

สาขาวิชาบาลี
และสันสกฤต

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร

2559 3.36 3.41 -

2560 3.45 3.74 -

2561 3.45 3.84 2.70
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คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาการ
ปกครอง

สาขาวิชา
สังคม

สงเคราะห์
ศาสตร์

สาขาวิชา
สังคมวิทยา
และสังคม

วิทยา

2559 0 3.51 0

2560 3.48 3.79 3.18

2561 3.66 4.07 3.72
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คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา
การ

ประถมศึ
กษา

สาขาวิชา
การศึกษ
าปฐมวัย

สาขาวิชา
การสอน
พระพุทธ
ศาสนา

สาขาวิชา
การสอน
ภาษาไท

ย

สาขาวิชา
การสอน
ภาษาอัง

กฤษ

2559 3.33 0 3.25 3.27 3.20

2560 3.43 3.09 3.41 3.53 3.37

2561 3.28 2.78 3.44 3.69 3.44
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คณะศึกษาศาสตร์
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หมายเหต ุ: ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาบริหารการศึกษา (โท) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) และ สาขาวิชาการปกครอง (โท) ไม่ผ่าน
การประเมิน ปกีารศึกษา 2561 สาขาวชิาการปกครอง (โท) 

 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ

คณะกรรมการ มาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้ได้ผลประเมินที่ดีขึ้น และแสดงถึงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้น จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
วิทยาเขต และวิทยาลัย 15 แห่ง ที่มีการตรวจประเมิน และน าผลการประเมินตั้งแต่ปี  2559  - 2561  มา
เปรียบเทียบเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งปีการศึกษา 2561 ผลการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการในปี 2559 – 2561  มีแนวโน้มที่ดีข้ึน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา (โท)

สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา (เอก)

สาขาวิชาพุทธศาสน์
ศึกษา (โท)

สาขาวิชาพุทธศาสน์
ศึกษา (เอก)

สาขาวิชาพุทธศาสนา
และปรัชญา (โท)

สาขาวิชาพุทธศาสนา
และปรัชญา (เอก)

สาขาวิชาการปกครอง 
(โท)

2559 0 3.12 3.28 3.53 3.32 0 0

2560 3.15 3.56 3.65 3.95 3.55 3.03 3.87

2561 3.05 3.98 3.34 3.85 3.52 3.19 0

0
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5
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บัณฑิตวิทยาลัย
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MBU 5.3 – 04 – 01 มติที ่296/2561 เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

MBU 5.3 – 04 – 02 มติที่ 339/2561 เรื่องขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 

MBU 5.3 – 04 – 03 สรุปผลรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 21 
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

MBU 5.3 – 04 – 04 สรุปผลรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต 
และวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 
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  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีมติที่ประชุมดังนี้ 

1. รับทราบข้อเท็จจริงจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2560 ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มอบหมายวิทยาลัยด าเนินการเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมรายงานความคืบหน้าของ
การด าเนินการ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
           3. ให้น าข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบไปปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบ   
                

มหาวิทยาลัยได้มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2560 มาวิเคราะห์จุดเด่น   และจุดที่
ควรพัฒนาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือวางแผนและพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ  รวมถึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Quality 
Improvement plan) ปีการศึกษา 2561  

 

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1.มหาวิทยาลัยต้องมีการทบทวน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้เป็นไปตามกฏกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ .ศ . 2561 และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ให้เป็นไป

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการทบทวน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยทบทวนวิสัยทัศน์หรือพันธ
กิจเพ่ือก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจนในระยะสั้นและระยะ
ยาว ดังนี้ 
-มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 วันที่  24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ตามศักยภาพ อัตลักษณ์ ประเภท
ของสถาบัน และบริบทของสถาบัน 
เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สามารถตรวจสอบได ้

สรุปเรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของชาติ  โดยมีการก ากับติดตามตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องครอบคลุม 5 ด้าน 
-มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2561 วันที่ 24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
สรุปเรื่อง ให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามระดับ พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ตรวจสอบ ติดตาม และจัดส่งรายงาน
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดทุกปี เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดได้รับรายงานแล้ว 
จะส่งรายงานพร้อมก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
มติในที่ประชุม  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ปรึกษา ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เลือกคณะท างาน น าเสนอ
อธิการบดีแต่งตั้งเพ่ือยกร่าง แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
-วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แจ้งเวียนค าสั่ง มหาวิทยาลัยมหา  
มกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
สรุปเรื่อง ขอแจ้งเวียนค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่าง
มาตรฐานการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
-รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 
มติในที่ประชุม เห็นชอบและร่วมกันระดมความคิดเพ่ือยกร่างมาตรฐาน
การอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวน 27 หน้า และ
ให้อนุกรรมการไปจัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติม และจัดส่งมายังประธาน
คณะอนุกรรมการ 
-รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 
สรุปเรื่อง สรุปการสังเคราะห์ มาตรฐานการอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
มหามกุฏราชวิทยาลัยจากข้อมูลที่ได้จากคณะอนุกรรมการ/ผู้เข้าร่วม
ประชุม 
-รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 สรุปเรื่อง (ร่าง) มาตรฐานการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิท ยาลั ย  พ .ศ . 2561  ได้ ผ่ านการพิ จารณ าจากที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการยก
ร่างมาตรฐานการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้
น าเสนอต่อ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยควรเร่งทบทวน
พัฒนา การจัดท าแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารและ
พั ฒ น าบุ ค ล าก ร  แผน การจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผน
บริการวิชาการ และแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกัน  รวมทั้ งการ
ถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานในสังกัด
เพ่ือการน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1) จัดตั้งคณะกรรมการร่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา แผนบริการวิชาการ และแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) รวบรวมนโยบาย แผน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่โดยตรง
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา เช่น การบริหารงาน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สถิติการให้บริการด้านต่าง ๆ 
เป็นต้น  
4) รวบรวมผลการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการ แบบประเมิน 
การสัมภาษณ์ และการสังเกต ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรใน
ส่วนงาน ตามช่องทางต่าง ๆ 
2. ขั้นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารงาน วิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจากการบริหารงาน 
ด้านการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี กอง
แผนงานมีคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการ
เลือกสรรกรรมการที่มาจากตัวแทนทุกกลุ่มงานภายใน  และมีการ
หมุนเวียนเป็นคณะท างาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นการประชุม 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
เพ่ือร่วมพิจารณา ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติในแต่ละภารกิจ ตลอดจน
การเปิดโอกาสให้ตัวแทนหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม  และการ
น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงาน และการขอค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการตามแผนที่ก าหนด  
ด้านการเงิน มีแนวทางการใช้จ่ายด้านการเงินที่โปร่งใส สามารถชี้แจง
งบประมาณได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีประสิทธิภาพ โดยมี
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ด าเนินการดูแลตรวจสอบได้  และมีการ
รายงานสรุปการติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ  
ด้านบุคลากร มีการท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและมีการ
หมุนเวียนการงานเป็นคณะท างาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ตลอดจนมีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีระบบการประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี แต่ยังขาดความชัดเจนในระบบการกระตุ้นและจูงใจการท างาน
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลออกมาเป็นรูปธรรม 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีแผนการจัด
กิจกรรมให้นักศึกษา โดยมีกองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วย งานที่
รับผิดชอบ โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินการจัดกิจกรรม
ให้แก่นักศึกษาที่ชัดเจนทุกภาคการศึกษา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา  แต่ เนื่ องจากกิจกรรมที่ จั ดให้ นั กศึกษาอาจไม่มี การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือเปลี่ยนแปลงตัวกิจกรรมให้เข้ากับยุคสมัยใน
ปัจจุบัน จึงมีแนวโน้มที่จะส ารวจความต้องการของนักศึกษาในการจัด
กิจกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ และมีการประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรม 
และวัดผลความส าเร็จของแผน เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงตัว
กิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป 
ด้านการบริการวิชาการ มีการบริการวิชาการในท้องถิ่นเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง แต่อาจมีการประเมินผลตามแผนบริการวิชาการไม่ครบ
ทุกกิจกรรม หรือไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายของโครงการ อาจมีการ
ทบทวนการประเมินผลในแผน และน าผลมาพัฒนาแผนและตัวกิจกรรม 
นอกจากนี้จะมีการพัฒนาไปยังพ้ืนที่ อ่ืน  ๆ บริเวณใกล้ เคียงพ้ืนที่
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการบริการวิชาการที่มีขอบข่ายกว้างขึ้น ทั้งนี้ ต้อง
มีการส ารวจความต้องการของคนในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย 
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทางมหาวิทยาลัยมีแผนและกิจกรรมใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งทาง บ้าน วัด โรงเรียน ได้ด าเนิน
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเสมอมา และมีแนวโน้วที่จะ
พัฒนากิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ นานาชาติต่อไป 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้ เพ่ือการบริหารและการให้บริการ เพ่ือการสนับสนุนงานของ
มหาวิทยาลัย แต่ยังขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลในหน่วยงานที่ส าคัญ
ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการพัฒนา ระบบ MIS เพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจต้องมีการเพ่ิมขั้นตอนการ
ตรวจสอบ มากขึ้นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ระบบ ระเบียบ ข้อบังคับ และการประมวลผลของระบบ ในอนาคต เมื่อ
ระบบสมบูรณ์จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการและสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลของทุกส่วนงานและเก็บในฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือช่วยในการ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานต่าง ๆ ของทุกส่วน
งานของมหาวิทยาลัย 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBU 5.3 – 05 – 01 มติการประชุมโดยย่อสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 
MBU 5.3 – 05 – 02 บันทึกข้อความ ศธ 6001(6)/244 จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

(Quality Improvement plan) ปีการศึกษา 2561 
 
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 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
5.1 7 ข้อ 2 ข้อ 2.00  
5.2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 4.07 4.07  
5.3 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00  

   
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยควรทบทวนระบบและกลไกในการจัดท าแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และกระบวนการในการถ่ายทอดแผน 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

1.ควรมีการจัดท าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตรให้สมบูรณ์ และน าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตรเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อการบริหารหลักสูตร 

2. หลักสูตร คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย และหน่วยงานควรมีการน าแผนฟ้ืนฟู  (Quality 
Improvement plan) มาปฏิบัติและติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือสะท้อนถึงปัญหาและการ
แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง 
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บทที่ 3 

สรุปผลการประเมิน 

3.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1      คะแนนเฉลี่ย 5.00 3.32 3.32  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2      ร้อยละ 30 43.66 5.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3      ร้อยละ 45 21.41 1.78  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4      5 ข้อ 3 ข้อ 3.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5      5 ข้อ 3 ข้อ 3.00  
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 1 - - 3.22 ระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 6 ข้อ 4 ข้อ 3.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 35,000 บาท 4.81 4.81  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละ 60 71.75 4.78  
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2 - - 4.20 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3     
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3 - - 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4     
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4 - - 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5     
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 7 ข้อ 2 ข้อ 2.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 4.07 4.07  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00  
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5 - - 3.36 ระดับพอใช้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ - - 3.75  
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 องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

(13 ตัวบ่งช้ี) 
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 5 3.39 3.00 3.32 3.22 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2 3 4.81 3.00 4.78 4.20 การด าเนินงานระดับดี 
3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 3 - 3.00 4.07 3.36 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

รวม 13 3 7 3 -  
ผลการประเมิน 3.86 

ระดับดี 
3.57 

ระดับดี 
4.06 

ระดับดี 
3.75 การด าเนินงานระดับดี 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 21 
2 - ---ระดับปริญญาตรี 14 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญาโท 4 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญาเอก 3 
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 
8 - ---ระดับปริญญาตรี 0 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
10 - ---ระดับปริญญาโท 0 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญาเอก 0 
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 6,543 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 6,060 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 326 
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  157 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 255 
20 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า  
0 

21 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

200 

22 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า  

155 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 279 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 
0 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา 184 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
โท หรือเทียบเท่า 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

95 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  50 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
0 

29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

10 

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

40 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 24 
32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
0 

33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

6 

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

18 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 2 
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
0 

37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

0 

38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

2 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 355 
40 - - --ระดับปริญญาตรี 0 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญาโท 200 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 155 
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 76 
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 279 
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 50 
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 24 
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 2 
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 341 
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
159 

52 - - --บทสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประ
กาศาฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ53
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

8 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 109 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ ไม่ อยู่ ใน ฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก.พ .อ .  หรือระเบี ยบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้ง
ให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน  30 วันนับแต่วันที่ ออกประกาศ  (ซ่ึ งไม่อยู่
ใน Beall’s list)  
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

61 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

8 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
0 

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

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
4 

62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0 

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

ประเทศ 
0 

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง

ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

17 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 1,141 
71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า

ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
2,713 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

759 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 260 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 214 
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 41 
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 23 
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 36 
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 3 
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
15,000 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.34 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

224 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  27 
83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
2 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
84 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

3 

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่2 
29 

87 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
ใน Beall's list)  
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

3 

88 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

0 

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
0 

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

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

ประเมิน) 
224 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

0 

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

0 

99 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0 

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่2 
0 

102 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1 

4 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
103 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏอยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

5 

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งหรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
- 

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

ประเทศ 
- 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 
16 

112 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 4,916.60 
113 - ---ระดับอนุปริญญา - 
114 - ---ระดับปริญญาตรี 4,099.63 
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
116 - ---ระดับปริญญาโท 555.54 
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
118 - ---ระดับปริญญาเอก 261.44 
119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 27,852,500 
120 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
121 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
122 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27,852,500 
123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 660,000.00 
124 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
125 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
126 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 660,000.00 
127 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 355 
128 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- 
129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
130 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 355 
131 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1 
132 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
133 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
134 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
135 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 
136 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
137 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
138 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 
139 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 
140 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
141 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
142 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
157 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
145 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
146 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 157 
147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

8 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
148 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- 
149 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
150 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 
151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
152 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
153 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
154 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
109 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
157 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
158 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 109 
159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้ง
ให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน  30 วันนับแต่วันที่ ออกประกาศ  (ซึ่ งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1 

61 

160 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
161 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
162 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61 
163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

0 

164 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
165 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
166 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
167 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
168 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
169 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
170 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
4 

172 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
173 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
174 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 
175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 
176 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
177 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
178 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 
180 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
181 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
182 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
183 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
0 

184 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
185 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
186 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
187 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
0 

188 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
189 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
190 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน สถาบันยืนยัน 
191 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0 

192 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
193 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
194 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
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 
211 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 
212 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
213 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
214 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

 
 
 
 


