
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก�น 

เรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารงานระดับวิทยาเขตตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 

ป)การศึกษา ๒๕๖๓ 

************* 

 

เพ่ือให�การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก'น ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค.ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห'งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และอาศัยมติคณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก'น ครั้งท่ี ๓ /๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน
๒๕๖๓ จึงประกาศแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารงานระดับวิทยาเขตตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก'น ป<การศึกษา  ๒๕๖๒ ดังนี้ 

องค/ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ/ขอนแก�น) 

๑. รวบรวมรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรให�ครบทุกหลักสูตร 
๒. จัดเก็บรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรให�ครบทุกหลักสูตรอย'างเปAนระบบ เช'น เอกสาร  ซีดี 

แฟลชไดรฟD เว็บไซต. (Intranet) 
๓. การจัดทําฐานข�อมูลอาจารย.พร�อมคุณวุฒิ ผลงานวิชาการ ท่ีเปAนปOจจุบันและเผยแพร'ต'อสาธารณะ 
๔. การจัดทําฐานข�อมูลอาจารย.ประจําวิทยาลัยสงฆ.ท่ีดํารงตําแหน'งทางวิชาการท่ีเปAนปOจจุบันและ

เผยแพร'ต'อสาธารณะ 
๕. การจัดทําฐานข�อมูลจํานวนนิสิตท่ีเปAนปOจจุบันและมีการรายงานต'อผู�บริหารทุกไตรมาส หรือห�วงเวลา

สําคัญ เช'น หลังจากนิสิตลงทะเบียนประจําภาคการศึกษา  ก'อนสอบประจําภาคการศึกษาหนึ่งเดือน 
การจัดทําฐานข�อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท'าต'อจํานวนอาจารย.ประจําเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา  

๖. จัดบริการให�คําปรึกษาทางวิชาการและการใช�ชีวิตแก'นิสิตในระดับวิทยาลัยสงฆ. 
๗. มีการให�ข�อมูลของหน'วยงานท่ีให�บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล'งงานท้ังเต็มเวลาและนอก

เวลาแก'นิสิตอย'างเปAนระบบ 
๘. จัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก'นิสิต 



๒ 
 

๙. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการทุกเรื่อง และได�คะแนนการประเมินไม'ต่ํากว'า 
๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

๑๐. นําผลการประเมินทุกเรื่องมาทําแผนปรับปรุงพัฒนาการให�บริการและการให�ข�อมูลเพ่ือส'งให�ผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเปAนไปตามความคาดหวังของนิสิต 

๑๑. จัดให�มีข�อมูลและความรู�ท่ีเปAนประโยชน.ในการประกอบอาชีพแก'ศิษย.เก'า 
๑๒. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของวิทยาลัยสงฆ.โดยให�นิสิตมีส'วนร'วมในการจัดทํา

แผนและการจัดกิจกรรม 
๑๓. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให�ดําเนินกิจกรรมท่ีส'งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห'งชาติ ๕ ประการ ให�ครบถ�วนประกอบด�วย ๑) คุณธรรม 
จริยธรรม๒) ความรู�  ๓) ทักษะทางปOญญา  ๔)ทักษะความสัมพันธ.ระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ ๕)ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๔. จัดกิจกรรมให�ความรู�และทักษะการประกันคุณภาพแก'นิสิต และมีการประเมินความพึงพอใจด�วย 
๑๕. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการต�องมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต'อไป 
๑๖. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
๑๗. นําผลการประเมินไปปรับปรุงโดยจัดทําแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
๑๘. ตัวบ'งชี้ใหม'เพ่ิมเติม ๑.๗ ให�วิทยาลัยสงฆ.ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร หรือ สร�างหลักสูตรใหม' หรือ

หลักสูตรไม'มีปริญญา (non degree) ท่ีเปAนการบูรณาการระหว'างศาสตร. หรือ หลักสูตร ๒ ปริญญา 
หรือหลักสูตรข�ามสถาบัน มีผลลัพธ.การเรียนรู�ท่ีชัดเจน 

๑๙. ตัวบ'งชี้ใหม'เพ่ิมเติม ๑.๘ ให�วิทยาลัยสงฆ.ขอนแก'นดําเนินการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีว'ามี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค.มากน�อยเพียงใด  ร'วมมือกับสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก'นเพ่ือ
ประเมินว'าบัณฑิตสอบผ'านภาษาอังกฤษมากน�อยเพียงใด และร'วมมือกับสํานักวิชาการเพ่ือประเมิน
ระดับทักษะบัณฑิตด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

องค/ประกอบท่ี ๒  งานวิจัย (สํานักวิชาการ) 

๑. จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน.ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค. 

๒. สนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ในประเด็นต'อไปนี้ ๑)ห�องปฏิบัติการวิจัยฯหรือห�อง
ปฏิบัติงานสร�างสรรค. หรือหน'วยวิจัยฯ หรือศูนย.เครื่องมือ หรือศูนย.ให�คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ ๒) เตรียมห�องสมุดหรือแหล'งค�นคว�าข�อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  ๓) เตรียมสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช'น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห�องปฏิบัติการ และ ๔) จัดกิจกรรมวิชาการท่ีส'งเสริมงานวิจัยฯ เช'น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร�างสรรค. การจัดให�มีศาสตราจารย.อาคันตุกะหรือศาสตราจารย.รับเชิญ 
(visiting professor) 



๓ 
 

๓. ดําเนินการตามระบบและกลไกของวิทยาเขตเพ่ือจัดสรรงบประมาณของวิทยาเขตเพ่ือเปAนทุนวิจัย
หรืองานสร�างสรรค. 

๔. ดําเนินการตามระบบและกลไกของวิทยาเขตเพ่ือจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร'
ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ.ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

๕. ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะอาจารย.และนักวิจัย มีการสร�างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย'องอาจารย.
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ดีเด'น 

๖. สร�างระบบและกลไกเพ่ือช'วยในการคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ท่ีนําไปใช�ประโยชน.
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

๗. จัดทําฐานข�อมูลบทความวิจัยหรือบทความวิชาการของคณาจารย.และนักวิจัยท่ีตีพิมพ.ในระดับต'าง ๆ  
๘. จัดทํารายผลงานท่ีได�รับการจดสิทธิบัตร 
๙. จัดทํารายงานผลงานวิชาการรับใช�สังคมท่ีผ'านการประเมินตําแหน'งทางวิชาการแล�ว 
๑๐. จัดทํารายงานผลงานวิจัยท่ีหน'วยงานหรือองค.กรระดับชาติว'าจ�างให�คณาจารย.ดําเนินการ 
๑๑. จัดทําฐานข�อมูลตําราหรือหนังสือของคณาจารย.ท่ีผ'านการประเมินตําแหน'งทางวิชาการแล�ว 
๑๒. จัดทําฐานข�อมูลตําราหรือหนังสือท่ีผ'านการพิจารณาตามหลักเกณฑ.การประเมินตําแหน'งทางวิชาการ

แล�วแต'ไม'ได�นํามาขอรับการประเมินตําแหน'งทางวิชาการ 
๑๓. ตัวบ'งชี้เพ่ิมเติม ๒.๔ ให�สํานักวิชาการทําการสํารวจงานวิจัยของคณาจารย.ว'ามีงานวิจัยพัฒนาองค.

ความรู�หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีการนําไปใช�ประโยชน.มากน�อยเพียงใด 
องค/ประกอบท่ี ๓  การบริการวิชาการ (สํานักวิชาการ) 

๑. เสนอแต'งต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป<ท่ีสอดคล�องกับความต�องการ
ของสังคมและกําหนดตัวบ'งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก'สังคมและ
เสนอกรรมการประจําสํานักวิชาการวิทยาเขตขอนแก'น และคณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก'น 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๒. จัดโครงการบริการวิชาการแก'สังคมตามแผน 
๓. จัดทําแผนการใช�ประโยชน.จากการบริการวิชาการเพ่ือให�เกิดผลต'อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ

สังคม 
๔. วางแผนจัดโครงการบริการวิชาการแก'สังคมอย'างน�อยต�องมีโครงการท่ีบริการแบบให�เปล'า 
๕. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ'งชี้ของแผนแผนการบริการวิชาการประจําป<และโครงการบริการวิชาการ

แก'สังคมและนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาการวิทยาเขตขอนแก'น และคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตขอนแก'น เพ่ือพิจารณา 

๖. นําผลการประเมินตามตัวบ'งชี้ของแผนการบริการวิชาการประจําป<และโครงการบริการวิชาการแก'
สังคม มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให�บริการวิชาการสังคมท่ีดีข้ึน 



๔ 
 

๗. บุคลากรของวิทยาเขตขอนแก'นมีส'วนร'วมในการบริการวิชาการแก'สังคมในระดับมหาวิทยาลัย
(ส'วนกลาง) 

๘. ตัวบ'งชี้เพ่ิมเติม ๓.๒ ให�สํานักวิชาการวิทยาเขตขอนแก'นดําเนินการให�มีผลการบริการวิชาการท่ีสร�าง
ความเข�มแข็งแก'ชุมชน 

องค/ประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(สํานักวิชาการ) 

๑. มีคําสั่งแต'งต้ังเพ่ือกําหนดผู�รับผิดชอบงานแผนและโครงการในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๙. จัดทําแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ'งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.

ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให�สามารถดําเนินการได�ตามแผน นําเสนอคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาการวิทยาเขตขอนแก'น และคณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก'น เพ่ือพิจารณา 

๒. มีระบบและกลไกกํากับติดตามให�มีการดําเนินงานตามแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
รายงานอย'างเปAนระบบต'อคณะกรรมการประจําสํานักวิชาการวิทยาเขตขอนแก'น และคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตขอนแก'น เพ่ือพิจารณา 

๓. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ'งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการรายงานอย'างเปAนระบบต'อคณะกรรมการประจําสํานักวิชาการวิทยาเขตขอนแก'น และ
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก'น เพ่ือพิจารณา 

๔. ดําเนินการเผยแพร'กิจกรรมหรือการบริการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต'อสาธารณชนผ'าน
ช'องทางต'าง ๆ และมีการประเมินความพึงพอใจด�วย 

๕. มีระบบและกลไกกําหนดหรือสร�างมาตรฐานคุณภาพด�านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปAนท่ี
ยอมรับในระดับ 

๖. ตัวบ'งชี้เพ่ิมเติม ๔.๒ ให�สํานักวิชาการวิทยาเขตขอนแก'นรายงานผลของการสืบสาน รักษา และต'อ
ยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสร�างสรรค. 

องค/ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ (สํานักงานวิทยาเขตขอนแก�น) 

๑. ดําเนินการวิเคราะห. SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน.ของคณะและสถาบันรวมท้ังสอดคล�องกับกลุ'ม
สถาบันและเอกลักษณ.ของมหาวิทยาลัย 

๒. จัดทําแผนกลยุทธ.วิทยาเขตขอนแก'นจากผลดําเนินการวิเคราะห. SWOT 
๓. การจัดทําแผนกลยุทธ.ทางการเงินโดยเชื่อมโยงกับข�อ ๑ และ ๒  
๔. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป<ตามกรอบเวลาเพ่ือให�บรรลุผลตามตัวบ'งชี้และเปdาหมายของแผนกล

ยุทธ.และเสนอคณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก'น และผู�บริหารระดับสถาบัน(มหาวิทยาลัย)เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

๕. ดําเนินการวิเคราะห.ข�อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด�วยต�นทุนต'อหน'วยในแต'ละหลักสูตรสัดส'วน
ค'าใช�จ'ายเพ่ือพัฒนานิสิต อาจารย. บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย'างต'อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห.
ความคุ�มค'าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข'งขัน 



๕ 
 

๖. ทําการวิเคราะห.และระบุปOจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปOจจัยภายนอก หรือปOจจัยท่ีไม'สามารถควบคุมได�ท่ี
ส'งผลต'อการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขตขอนแก'น 

๗. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปAนผลจากการวิเคราะห.และระบุปOจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปOจจัยภายนอก 
หรือปOจจัยท่ีไม'สามารถควบคุมได�ท่ีส'งผลต'อการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขตขอนแก'น 

๘. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขตขอนแก'นและมีผลทําให�ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิมอย'างชัดเจน 

๙. สร�างระบบและกลไกบริหารงานด�วยหลักธรรมาภิบาลอย'างครบถ�วนท้ัง ๑๐ ประการ และมีผลผลการ
ดําเนินงานอย'างชัดเจน 

๑๐. ดําเนินการค�นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู�ท้ังท่ีมีอยู'ในตัวบุคคล ทักษะของผู�มีประสบการณ.ตรง และ
แหล'งเรียนรู�อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู� อย'างน�อยครอบคลุมพันธกิจด�านการผลิตบัณฑิตและด�านการ
วิจัย จัดเก็บอย'างเปAนระบบโดยเผยแพร'ออกมาเปAนลายลักษณ.อักษรและนํามาปรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

๑๑. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

๑๒. ดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได�ปรับให�การดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพเปAนส'วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด�วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ 

๑๓. มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให�เปAนไปตามองค.ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

๑๔. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให�เปAนไปตามระบบระบบและกลไกในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและรายงานผลการติดตามให�กรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก'นเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

๑๕. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให�เกิดผลตามองค.ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑๖. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม มคอ.๗ ตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให�กรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก'นเพ่ือพิจารณา 

๑๗. นําผลการประเมินและข�อเสนอแนะจากกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก'นมาปรับปรุงหลักสูตรให�มี
คุณภาพดีข้ึนอย'างต'อเนื่อง 

๑๘. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ'านองค.ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 
๑๙. ตัวบ'งชี้ใหม'เพ่ิมเติม ๕.๓ ให�สํานักงานวิทยาเขตขอนแก'นจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจากการ

ร'วมมือกับเครือข'ายความร'วมมือในประเทศหรือต'างประเทศ 



๖ 
 

๒๐. ตัวบ'งชี้ใหม'เพ่ิมเติม ๕.๔ ให�สํานักงานวิทยาเขตขอนแก'นจัดทํารายงานผลงานด�านการศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได�รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

จึงประกาศให�ทราบและดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 

 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก'น ปฏิบัติหน�าท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 


