
๑ 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก�น 
เรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการหลักสูตร ป&การศึกษา ๒๕๖๓  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
************* 

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 จึงประกาศแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการหลักสูตร ป>การศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก(น ดังนี้ 
องค/ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน  

๑) การจัดทํารายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย/ประจําหลักสูตรให
เปAนปBจจุบัน 
๒) การเสนอแต(งต้ังผู
ทรงคุณวุฒิภายนอกเปAนผู
สอบวิทยานิพนธ/ (กรณีระดับบัณฑิตศึกษา) 
๓) การจัดทําข
อมูลการตีพิมพ/ผลงานของผู
สําเร็จการศึกษา 
๔) มีปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการประชุมไม(น
อยกว(าร
อยละ ๘๐ ของ

ปฏิทิน 
๕) มีระเบียบวาระการประชุมท่ีเปAนสาระสําคัญของการพิจารณา มีการจัดทํารายงานการประชุมให


เปAนปBจจุบัน 
๖) มีการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจระดับหลักสูตรต(อท่ีประชุมผู
บริหาร/

กรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ//คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
องค/ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต  

๑) การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห(งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค/ ๙ ประการ  สมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือ
ตอบตัวบ(งชี้ใหม(เพ่ิมเติม คือ ๒.๓  บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ สอบผ(าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ/ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ในเรื่องนี้รอมติแนวทาง



๒ 

 

ดําเนินการจากสภามหาวิทยาลัย อย(างไรก็ตาม สถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก(นสามารถร(วมมือ
กับ วส.ขอนแก(น และสํานักวิชาการเพ่ือวางแผนขับเคลื่อนในเรื่องนี้ล(วงหน
าได
)  

๒) การจัดทํารายงานผลการสํารวจบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหน
าท่ีสนองงานคณะสงฆ/ 
และบัณฑิตคฤหัสถ/ปริญญาตรีท่ีได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป> 

๓) การจัดทํารายงานผลงานของนิสิตและผู
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกท่ีได
รับการ
ตีพิมพ/หรือเผยแพร( 

๔) รายงานผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห(งชาติ (โดยผู
ใช

บัณฑิต/ผู
มีส(วนได
ส(วนส(วนเสีย) 

องค/ประกอบท่ี ๓ นิสิต  
๑) การเขียนกระบวนการรับนิสิตป>การศึกษา ๒๕๖๔ (ช(วงเวลาดําเนินการ คือ ธ.ค. ๒๕๖๓-เม.ย.

๒๕๖๔) 
๒) มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม(ของหลักสูตรเปAนการเฉพาะ 
๓) มีการวางแผนและดําเนินการเตรียมพร
อมด
านการเรียนของนิสิตก(อนเข
าศึกษา ป>การศึกษา ๒๕๖๔ 
๔) การเขียนรายงานการเตรียมพร
อมนิสิตก(อนเข
าศึกษา ป>การศึกษา ๒๕๖๔ (ช(วงดําเนินการคือ 

ก(อนสอบคัดเลือกป>การศึกษา ๒๕๖๔ หรือ หลังสอบคัดเลือกและก(อนเปMดภาคการศึกษาท่ี ๑/
๒๕๖๔ หรือ อย(างช
าภายในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ และ ก(อนเปMดภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

๕) การรายงานการควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก(นิสิตปริญญาตรี 
๖) การรายงานการควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธ/แก(นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
๗) การจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร
างทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๘) การเขียนรายงานแนวทางและมาตรการการดําเนินงานเพ่ือการคงอยู(ของนิสิตในหลักสูตร  
๙) รายงานสถานะการคงอยู(ของนิสิตในหลักสูตร 
๑๐) รายงานการสําเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตร 
๑๑) รายงานการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข
อร
องเรียนของนิสิต 

องค/ประกอบท่ี ๔ อาจารย/ 
๑) รายงานกระบวนการรับและแต(งต้ังอาจารย/ประจําหลักสูตร การปฐมนิเทศอาจารย/ท่ีรับเข
ามา

ใหม( 
๒) มีปฏิทินการประชุมอาจารย/ประจําหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และประชุมได
ไม(

น
อยกว(าร
อยละ ๘๐  ของปฏิทิน   
๓) รายงานการไปอบรมสัมมนาของอาจารย/ประจําหลักสูตร 
๔) จัดทําแผนพัฒนาอาจารย/รายบุคคล (ID Plan) ประกอบด
วย การอบรมสัมมนา การผลิตผลงาน

วิชาการ และการกําหนดช(วงเวลายื่นขอกําหนดตําแหน(งทางวิชาการในระดับผู
ช(วยศาสตราจารย/
หรือในระดับท่ีสูงข้ึน เปAนต
น  โดยมีการนําเสนอในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรอง
อธิการบดีวิทยาเขตขอนแก(น ผ(าน ผู
อํานวยการวิทยาลัยสงฆ/ขอนแก(น และผู
ช(วยอธิการบดีฝVาย



๓ 

 

วิชาการวิทยาเขตขอนแก(น ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ/รับทราบและนําไป
กําหนดแนวทางส(งเสริมและสนับการพัฒนาคณาจารย/ 

๕) แผนธํารงรักษาอาจารย/ประจําหลักสูตร เช(น การสนับสนุนงบประมาณทําวิจัย การไปอบรม
สัมมนา และเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ
างตามระยะเวลาของหลักสูตร 

๖) รายงานด
านการควบคุมจรรยาบรรณคณาจารย/ท่ีเก่ียวข
องกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลนิสิต 

๗) ประกาศว(าด
วยหน
าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย/ประจําหลักสูตร เช(น หน
าท่ีด
าน
องค/ประกอบและตัวชี้วัดด
านการประกันคุณภาพการศึกษา เปAนต
น 

๘) กระบวนการประเมินอาจารย/ประจําหลักสูตรเพ่ือต(อสัญญาจ
าง 
๙) มีระบบในการเลิกจ
างและการเกษียณอายุอย(าชัดเจน 
๑๐) มีรายงานเรื่องระบบการยกย(องและธํารงรักษาอาจารย/ประจําหลักสูตรอย(างมีประสิทธิภาพ 
๑๑) รายงานการเสริมสร
างบรรยากาศทางวิชาการระหว(างอาจารย/ ท้ังในและระหว(างหลักสูตร 
๑๒) การส(งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย/ 
๑๓) การประเมินการสอนของอาจารย/  และนําผลมาใช
ในการส(งเสริมพัฒนาความสามารถด
านการ

สอนของอาจารย/ 
๑๔) อาจารย/ อาวุโส หรืออาจารย/ ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด(น มีการถ(ายทอดประสบการณ สู(อาจารย/ 

ในสาขา/หลักสูตร 
๑๕)  รายงานอัตราการคงอยู(ของอาจารย/ประจําหลักสูตร 
๑๖)  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย/ประจําหลักสูตรต(อการบริหารจัดการหลักสูตร 

องค/ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู6เรียน 
๑) ประกาศว(าด
วยเกณฑ/จัดอาจารย/ผู
บรรยายประจํารายวิชา 
๒) รายงานการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรในแต(ละรายวิชามีการปรับปรุงใหม(ทันสมัยตลอดเวลา มี

การเปMดวิชาใหม(ให
นิสิตได
เรียน 
๓) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีมีผู
ทรงคุณวุฒิภายนอกร(วมเปAนกรรมการ มี

การประเมินคําอธิบายรายวิชา(มคอ.๓ และ มคอ.๔) ว(ามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวน
หน(วยกิต และมีเนื้อหาท่ีครบคลุมกว
างขวางครบถ
วนในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ี
เปAนจุดเน
น มีความต(อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ/ กันระหว(างวิชา และมีการสังเคราะห/ การเรียนรู
 

๔) รายงานการประชุมอาจารย/ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาการเปMดรายวิชามีลําดับก(อนหลังท่ี
เหมาะสม เอ้ือให
นิสิตมีพ้ืนฐานความรู
ในการเรียนวิชาต(อยอด 

๕) มีระบบประเมินและการควบคุมกํากับหัวข
อวิทยานิพนธ/ /สาระนิพนธ/ ท่ีอนุมัติเปAนประเด็นวิจัย
ร(วมสมัย/สนองความต
องการของสังคม เปAนประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน/ ของ
หลักสูตร และสอดคล
องกับระดับของหลักสูตร 



๔ 

 

๖) หัวข
อวิทยานิพนธ/ ระดับปริญญาเอก มีความซับซ
อนและลึกซ้ึงและให
องค/ความรู
ใหม(มากกว(า
ระดับปริญญาโท 

๗) ประกาศหลักสูตรว(าด
วยการกําหนดผู
สอนตามคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรู

และความชํานาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน(คํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ ทํางาน ผลงานวิชาการ
ของผู
สอน) 

๘) รายงานการกํากับให
อาจารย/ ทุกคนต
องมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.๓ และ มคอ.๔) 
ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกํากับให
ดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

๙) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีมีผู
ทรงคุณวุฒิภายนอกร(วมเปAนกรรมการเพ่ือ
พิจารณาข
อสอบและผลการสอบของทุกรายวิชาประจําภาคการศึกษานั้น ๆ  

๑๐) หากมีการกําหนดให
มี TA,RA ช(วยสอน ต
องได
รับการฝ]กอบรม การให
คําแนะนํา และการ
ปรับปรุง 
พัฒนาให
มีความสามารถในการปฏิบัติงานช(วยเหลือนิสิต(อย(างเหมาะสม 

๑๑) มีการแต(งต้ังอาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ /สาระนิพนธ/  คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารย/ ท่ี
ปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวข
อวิทยานิพนธ/ท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรู
และความเชี่ยวชาญในหัวข
อ
วิจัยท่ีจะควบคุมการทําวิทยานิพนธ/ของนิสิตและเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

๑๒)  เปAนต
น 
องค/ประกอบท่ี ๖ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู6   
 ๑. จัดทํารายงานฐานข
อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ระดับหลักสูตร 
 ๒. รายงานการสํารวจความต
องการของนิสิตด
านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
   

๓.รายงานการสนองความต
องการของนิสิตด
านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จากรายงานการสํารวจความ
ต
องการตามข
อ ๒ 
 ๔.แผนปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ระดับหลักสูตรในป>การศึกษา ๒๕๖๓ 

 
จึงประกาศให
ทราบและดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐   เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 

 
 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก(น ปฏิบัติหน
าท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


