
 ๑ 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

วิทยาเขตขอนแก>น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ประจำปEการศึกษา  ๒๕๖๒ 

(๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก>น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 





 ๓ 

๒.  บทสรุปผูVบริหาร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแกKน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 

ป\การศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจประเมิน   ได_ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระหวKาง วันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระบบประกันคุณภาพในคูKมือของมหาวิทยาลัย โดย

ประเมินผลการดำเนินงานในรอบป\การศึกษา ๒๕๖๒ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

ในป\การศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาเขตขอนแกKน ๑๖ สาขาวิชา คือ ระดับปริญญาเอก ๓ หลักสูตร 

ประกอบด_วย หลักสูตรพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรัชญา ระดับปริญญาโท ๕ หลักสูตร ประกอบด_วย          

๑) หลักสูตรพระพุทธศาสนา ๒) หลักสูตรปรัชญา ๓) หลักสูตรบริหารการศึกษา ๔) หลักสูตรการสอนสังคม 

๕) หลักสูตรรัฐศาสตร=  และระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร ประกอบด_วย ๑) หลักสูตรพระพุทธศาสนา           

๒) หลักสูตรปรัชญา ๓) สาขาวิชาสังคมศึกษา ๔) หลักสูตรการสอนภาษาไทย ๕) หลักสูตรภาษาอังกฤษ       

๖) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๗) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๘) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ดำเนินการภายใต_เกณฑ=มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘  

ในการน้ีผลการดำเนินงานตามตัวบKงช้ีของวิทยาเขตขอนแกKน มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

คุณภาพภายในตามองค=ประกอบคุณภาพ ๕ องค=ประกอบในภาพรวม เทKากับ ๓.๘๕  อยูKในเกณฑ=  ดี 

          ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยทั้ง ๕ องค=ประกอบคุณภาพ พบวKา องค=ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูKใน

ระดับ “ดีมาก” (๕ คะแนนเต็ม)  มีจำนวน  ๓  องค=ประกอบ  คือ  

องค=ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการแกKสังคม มีคะแนนเฉล่ีย  ๕.๐๐ 

องค=ประกอบท่ี ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    มีคะแนนเฉล่ีย  ๕.๐๐ 

องค=ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ  มีคะแนนเฉล่ีย  ๕.๐๐ 
 

ผลการดำเนินงานรายองค=ประกอบท่ีมีคะแนนเฉล่ีย อยูKในระดับ “พอใช_” มี ๒ องค=ประกอบคือ 

องค=ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต    มีคะแนนเฉล่ีย  ๓.๒๙ 

องค=ประกอบท่ี ๒ การวิจัย    มีคะแนนเฉล่ีย  ๒.๖๘ 

 

เม่ือผลการดำเนินงานพิจารณาจากปqจจัยนำเข_า กระบวนการและผลลัพธ= ดังน้ี  

ด_านปqจจัยนำเข_า มีคะแนนเฉล่ียอยูKในระดับ “พอใช_” ( ๓.๑๐ ) 

ด_านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ียอยูKในระดับ “ดีมาก” ( ๕.๐๐ ) 

ด_านผลลัพธ= มีคะแนนเฉล่ียอยูKในระดับ “ดี” ( ๓.๙๖) 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

๓. บทนำ 

๓.๑ ช่ือส>วนงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป[นมาโดยย>อ 

ช่ือส>วนงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน  

ท่ีต้ัง  เลขท่ี ๓๐ หมูKท่ี ๑ บ_านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน ๔๐๐๐๐ 

 โทรศัพท= ๐-๓๔๒๘-๓๕๔๖-๗  Fax. ๐-๔๓๒๘-๓๓๙๙  

 Website: http://mcukk.com 

ประวัติความเป[นมาโดยย>อ 

  ประวัติวิทยาเขตขอนแกKน เป�นเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป�น

มหาวิทยาลัยของรัฐ เป�นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงใน

ราชกิจจานุเบกษา เลKม ๑๑๔ ตอนท่ี ๕๑ ก ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ มีฐานะเป�นนิติบุคคล  

  พัฒนาการวิทยาเขตขอนแกKน เมื่อป\ พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชสารเวที เจ_าอาวาสวัดธาตุ (ในขณะนั้น) มี

ความประสงค=ท่ีจะให_จัดต้ังมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเป�นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุ

สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ=ภาค ๙ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเสนอเรื่องไปยังมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย โดยการสนับสนุนของเจ_าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย= (อาจ อาสภมหาเถร) นายกสภามหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย (ในขณะน้ัน) และสภามหาวิทยาลัยได_มีมติอนุมัติให_จัดต้ังเป�นวิทยาเขตขอนแกKน เม่ือวันท่ี ๓ 

ตุลาคม ๒๕๒๘ ตามหนังสือที่ ๗๑๔/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๘ ลงนามโดย พระมหานคร เขมปาลี 

เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ตำแหนKงในขณะนั้น) โดยใช_ชื่อเป�นทางการวKา “มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ= วิทยาเขตขอนแกKน”  

  ป\พุทธศักราช ๒๕๓๙ ขออนุมัติขยายเขตการศึกษาระดับวิทยาลัยสงฆ= ตั้งอยูKวัดศรีวิชัยวนาราม ตำบล

กุดป�อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย   

  ป\พุทธศักราช ๒๕๔๒ ขออนุมัติขยายเขตการศึกษาระดับห_องเรียนตั้งอยูKวัดบูรพาภิราม (พระอาราม

หลวง) ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร_อยเอ็ด  

  ป\พุทธศักราช ๒๕๔๙ วิทยาเขตขอนแกKน ขออนุมัติขยายเขตการศึกษาระดับหนKวยวิทยบริการตั้งอยูK

เลขท่ี ๕๗๗ วัดอภิสิทธ์ิ ถนนนครสวรรค= ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และป\เดียวกันขออนุมัติ

ขยายเขตการศึกษาระดับศูนย=การศึกษา ต้ังอยูKท่ีวัดกลาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ= จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการกิจการคณะสงฆ= (ป.บส.) หนKวยวิทยบริการวิทยา

เขตขอนแกKน และกำลังกKอสร_างสถานท่ีดำเนินงานแหKงใหมK 

  ป\พุทธศักราช ๒๕๕๐ วิทยาเขตขอนแกKนได_ขยายที่ทำการจากวัดธาตุ (พระอารามหลวง)  ตำบลเมือง

เกKา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน มาตั้งอยูK ณ เลขที่ ๓๐ หมูKที่ ๑ ถนนขอนแกKน-น้ำพอง ตำบลโคกสีอำเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกKน ๔๐๐๐๐  

  ป\พุทธศักราช ๒๕๕๓ ห_องเรียนจังหวัดร_อยเอ็ดได_ย_ายที่ทำการเรียนการสอนไปที่ทำการใหมKจาก วัด

สระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร_อยเอ็ดมาตั้งอยูK ณ ห_องเรียนวิทยาเขตขอนแกKน ถนนแจ_งสนิท  

บ_านทKาเยี ่ยม ตำบลนิเวศน= อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร_อยเอ็ด ปqจจุบันยกฐานะห_องเรียนร_อยเอ็ด ขึ ้นเป�น 

“วิทยาลัยสงฆ=ร_อยเอ็ด” เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 ๕ 

 ๓.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน] พันธกิจ  

  ปรัชญา  จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร=สมัยใหมK พัฒนาจิตใจและสังคม        

(The leading center of Buddhist education integrating Buddhism with modern sciences for the 

good of social and mental development) 

  ปณิธานของมหาวิทยาลัย ศึกษาพระไตรป�ฎกและวิชาช้ันสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ= 

  วิสัยทัศน] มุKงพัฒนามหาวิทยาลัยเป�นศูนย=กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัด

การศึกษาและพัฒนาองค=ความรู_ บูรณาการกับศาสตร=สมัยใหมK ให_นำไปสูKการพัฒนาจิตใจและสังคมอยKางย่ังยืน

  พันธกิจ  

  ให_การศึกษา วิจัย สKงเสริมและให_บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกKพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ= 

รวมท้ังทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เอกลักษณ]หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

๑. เอกลักษณ=มหาวิทยาลัย คือ “บริการวิชาการด_านพระพุทธศาสนา” 

๒. อัตลักษณ=มหาวิทยาลัย คือ “ประยุกต=พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม” 

๓. อัตลักษณ=บัณฑิต คือ “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา”วิสัยทัศน=ของวิทยาเขตขอนแกKน 

 

๓.๓  โครงสรVางองค]กร และโครงสรVางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ 

๑)  รายช่ือผูVบริหาร 

๑. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ)  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกKน 

๒. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู_ชKวยอธิการบดีฝ�ายกิจการท่ัวไป วิทยาเขตขอนแกKน 

๓. ดร.นิเทศ สน่ันนารี ผู_ชKวยอธิการบดีฝ�ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแกKน 

๔. พระมหาดาวสยาม วชิรปEฺโญ, ผศ.ดร. ผู_อำนวยการวิทยาลัยสงฆ=ขอนแกKน 

๕. พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ.ดร. ผู_อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแกKน 

๖. นายจีระ ศรเสนา รักษาการผู_อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแกKน 

๗. นายศักธินันท= ศรีหาบงค= รองผู_อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแกKน 

๘. ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รักษาการรองผู_อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแกKน 

๙. พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ ผู_อำนวยการสKวนงานบริหารวิทยาเขตขอนแกKน 

๑๐. นางสาวจิตรลดา แก_วมงคล รักษาการผู_อำนวยการสKวนคลังและทรัพย=สิน 

 วิทยาเขตขอนแกKน 

๑๑. นางรพีพร มณีวรรณ ผู_อำนวยการสKวนสนับสนุนวิชาการวิทยาเขตขอนแกKน 

๑๒. นางสาวอมรรัตน= เตชะนอก ผู_อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกKน 

 

๒)  กรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก>น 

๑.  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกKน    ประธานกรรมการ 

๒.  ผู_ชKวยอธิการบดีฝ�ายบริหารวิทยาเขตขอนแกKน  กรรมการโดยตำแหนKง 

๓.  ผู_ชKวยอธิการบดีฝ�ายกิจการท่ัวไปวิทยาเขตขอนแกKน กรรมการโดยตำแหนKง 

๔.  ผู_ชKวยอธิการบดีฝ�ายกิจการนิสิตวิทยาเขตขอนแกKน  กรรมการโดยตำแหนKง 

๕.  ผู_ชKวยอธิการบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนาวิทยาเขตขอนแกKน  กรรมการโดยตำแหนKง 

๖.  ผู_อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแกKน  กรรมการโดยตำแหนKง 

๗.  ผู_อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแกKน   กรรมการโดยตำแหนKง 

๘.  ผู_อำนวยการวิทยาลัยสงฆ=ขอนแกKน   กรรมการโดยตำแหนKง 

๙.  ผู_อำนวยการวิทยาลัยสงฆ=เลย    กรรมการโดยตำแหนKง 

๑๐. ผู_อำนวยการวิทยาลัยสงฆ=ร_อยเอ็ด    กรรมการโดยตำแหนKง 

๑๑. พระมหามิตร ฐิตปEฺโญ, รศ.ดร.    กรรมการจากคณาจารย=ประจำ 

๑๒. ดร.นิเทศ สน่ันนารี     กรรมการจากคณาจารย=ประจำ 

๑๓. ผศ.ดร.สุวิน ทองปq�น     กรรมการจากคณาจารย=ประจำ 

๑๔. ดร.นิรัช เรืองแสน     กรรมการจากคณาจารย=ประจำ 

   

 



 ๗ 

๓)  กรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก>นชุดป̀จจุบัน 

๑. พระเทพเมธี                                            ประธานสภาวิทยาเขตขอนแกKน 
๒. พระเทพกิตติรังษี                                    รองประธานสภาวิทยาเขตขอนแกKน 

๓. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.                     กรรมการโดยตำแหนKง              

๔. นายจีระ  ศรเสนา    กรรมการโดยตำแหนKง  
๕. ดร.นิเทศ สน่ันนารี    กรรมการโดยตำแหนKง      
๖. นายบุญมา  ทวิภักด์ิ                                    กรรมการโดยตำแหนKง 
๗. ผศ.ดร.พลเผKา  เพ็งวิภาศ                              กรรมการโดยตำแหนKง 
๘. ดร.อุดร  จันทวัน                                        กรรมการโดยตำแหนKง 
๙. ผู_อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแกKน กรรมการโดยตำแหนKง 
๑๐. ผู_อำนวยการวิทยาลัยสงฆ=ขอนแกKน     กรรมการโดยตำแหนKง 

๑๑. ผู_อำนวยการวิทยาลัยสงฆ=เลย            กรรมการโดยตำแหนKง 
๑๒. พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.                     กรรมการจากคณาจารย=ประจำ 
๑๓. รศ.ดร.โสวิทย=  บำรุงภักด์ิ                        กรรมการจากคณาจารย=ประจำ 
๑๔. พระมหาประกาศ  อาภากโร                  กรรมการจากคณาจารย=ประจำ   
๑๕. พระราชปริยัติโสภณ                     กรรมการผู_ทรงคุณวุฒิ 
๑๖. พระเทพสิทธาจารย=                                กรรมการผู_ทรงคุณวุฒิ 
๑๗. พระราชประสิทธิคุณ                                 กรรมการผู_ทรงคุณวุฒิ 
๑๘. พระพุทธิสารมุนี                                      กรรมการผู_ทรงคุณวุฒิ 
๑๙. ดร.ระเบียบรัตน=  พงษ=พานิช                        กรรมการผู_ทรงคุณวุฒิ 
๒๐. ดร.พงษ=ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ=                         กรรมการผู_ทรงคุณวุฒิ 

๒๑. นายเอกราช ชKางเหลา                                กรรมการผู_ทรงคุณวุฒิ 
๒๒. นายโชคชัย คุณวาสี                                   กรรมการผู_ทรงคุณวุฒิ 
๒๓. รศ.อุดม บัวศรี                                   กรรมการผู_ทรงคุณวุฒิ         
๒๔. พระครูปริยัติธรรมวงศ=, ผศ.ดร.                     กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี                                   กรรมการและผู_ชKวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘ 

๓.๔ หลักสูตรและจำนวนนิสิต 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงจำนวนหลักสูตรท่ีเป�ดสอนป\การศึกษา ๒๕๖๒ 

สาขาวิชา/ระดับการศึกษา 
วิทยาเขตขอนแก9น รวมทั้งสิ้น 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

๑. พระพุทธศาสนา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๒. ปรัชญา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๓. สังคมศึกษา ๑     ๑     

๔. การสอนภาษาไทย ๑     ๑     

๕. ภาษาอังกฤษ ๑     ๑     

๖. รัฐศาสตรP  ๑     ๑ ๑   

๗.รัฐประศาสนศาสตรP ๑     ๑     

๘.นิติศาสตรP ๑     ๑     

๙.พุทธบริหารการศึกษา   ๑     ๑ ๑ 

๑๐.การสอนสังคมศึกษา   ๑     ๑   

รวม ๘ ๔ ๒ ๘ ๕ ๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖ หลักสูตร 

 

ตารางท่ี ๒ แสดงจำนวนจำนวนนิสิต ประจำป\การศึกษา ๒๕๖๒ จำแนกตามสKวนงานและระดับการศึกษา  

ส"วนงาน/ระดับการศึกษา 
วิทยาเขตขอนแก"น รวมทั้งสิ้น 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

๑. พระพุทธศาสนา ๑๘๕ ๒๔ ๔๙ ๑๘๕ ๒๔ ๔๙ 
๒. ปรัชญา ๒๒ ๑๔ ๓๗ ๒๒ ๑๔ ๓๗ 
๓. สังคมศึกษา ๑๖๕     ๑๖๕     
๔. การสอนภาษาไทย ๑๗๙     ๑๗๙     
๕. ภาษาอังกฤษ ๗๘     ๗๘     
๖. รัฐศาสตรP  ๑๘๔ ๓๙   ๑๘๔ ๓๙   
๗. รัฐประศาสนศาสตรP ๔๓     ๔๓     
๘. นิติศาสตรP ๘๔     ๘๔     
๙. พุทธบริหารการศึกษา   ๕๗ ๓๐   ๕๗ ๓๐ 
๑๐. การสอนสังคมศึกษา   ๕๐     ๕๐   

รวม       ๙๔๐ ๑๘๔ ๑๑๖ 
รวมทั้งสิ้น             ๑,๒๔๐ 

 



 ๙ 

๓.๕ บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

บุคลากรสายวิชาการ 

ในป\การศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาเขตขอนแกKน มีบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดมีดังตKอไปน้ี 

 

   ตารางท่ี ๓ แสดงอัตราการจ_างของบุคลากรสายวิชาการ ประจำป\การศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงจำนวนบุคลากรสายปฏิบัติการ 

ท่ี หน>วยงาน 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจVาง รวม 

๑ วิทยาเขตขอนแกKน ๒๘ ๓๕ ๖๓ 

รวม ๖๓     

 ตารางท่ี ๕  แสดงจำนวนบุคลากรสายปฏิบัติการจำแนกตามสถานะและคุณวุฒิ 

 

<ตรี ตรี โท เอก รวม 

ประจำ จ_าง ประจำ จ_าง ประจำ จ_าง ประจำ จ_าง   

๒ ๑๓ ๑๓ ๒๐ ๑๓ ๒ - - ๖๓ 

          
 

 

 

  

ท่ี ประเภท 

จำนวนอาจารย= 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

๑ อาจารย=ประจำ - - - - ๑๘ ๔ 
  

๒๓ ๑๕ ๙ 
 

๔๑ ๑๙ ๙ 
 

 
รวมท้ังส้ิน - ๒๒ ๔๗ ๖๙ 



 ๑๐ 

๔. วิธีการประเมิน  

๔.๑ การวางแผนและการประเมิน  

§ กKอนการตรวจเย่ียม 

    คณะกรรมการทุกทKานศึกษารายงานการประเมินตนเองประจำป\การศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาเขต

ขอนแกKน กKอนมาตรวจเย่ียม  

§ ระหวKางตรวจเย่ียม 

๑) คณะกรรมการเข_าพบผู_บริหารและบุคลากรของวิทยาเขตขอนแกKน แนะนำคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และช้ีแจงวัตถุประสงค=ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

    ๒) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง และสัมภาษณ=

ผู_เก่ียวข_องในการรวบรวมข_อมูล  

 ๓) สัมภาษณ=ผู_บริหาร 

 ๔) สัมภาษณ=ศิษย=เกKา  

 ๕)สัมภาษณ=ผู_แทนกรรมการประจำสKวนงานผู_ทรงคุณวุฒิ  

 ๖) สัมภาษณ=ผู_แทนคณาจารย= บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  

 ๗) สัมภาษณ=ผู_ใช_บัณฑิต  

 ๘) ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตขอนแกKน 

 ๙) แจ_งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำป\การศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาเขต

ขอนแกKน (ด_วยวาจา) แกKผู_บริหาร คณาจารย= และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห_องประชุม 

§ หลังการตรวจเย่ียม 

               จัดทำรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ=และสKงให_วิทยาเขตขอนแกKน และกรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

๔.๒ วิธีการตรวจสอบความถูกต_องนKาเช่ือถือของข_อมูล 

§ ผู_ประเมินเย่ียมชมสถานท่ีจริงของวิทยาเขตขอนแกKน 

§ ผู_ประเมินแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู_บริหาร และสัมภาษณ=ผู_ใช_บัณฑิต นิสิตปqจจุบัน 

ศิษย=เกKา คณาจารย=และบุคลากร 

§ ผู_ประเมินศึกษาเอกสารและหลักฐานอ_างอิง เชKน รายงานประจำป\ รายงานการประชุม 

แผนกลยุทธ= บันทึกข_อความ ระเบียบ และประกาศตKาง ๆ ของวิทยาเขตขอนแกKน 

§ ผู_ประเมินตรวจสอบข_อมูลสารสนเทศของวิทยาเขตขอนแกKน เชKน จำนวนบุคลากร 

จำนวนนิสิต จำนวนผู_สำเร็จการศึกษา จำนวนหลักสูตร ฯลฯ 

 

 



 ๑๑ 

๕. ผลการประเมินรายตัวบ>งช้ี (รายงานตามตาราง ป.1) 

 

องค]ประกอบ เปdาหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบ>งช้ี 

ตามองค]ประกอบคุณภาพ 

ผลการ

ดำเนินงาน 

คะแนนผล

การประเมิน 
การบรรลุ 

  องค=ประกอบ 1 

   ตัวบ9งชี้ 1.1 3.51 คะแนน 46.65 / 16  2.92 2.92 ไม9บรรลุ 

   ตัวบ9งชี้ 1.2 ร`อยละ 35 (((47 x 100) / 69) x 5) /40 68.12 5 บรรลุ 

   ตัวบ9งชี้ 1.3 ร`อยละ 45 (((28 x 100) / 69) x 5) /60 40.58 3.38 ไม9บรรลุ 

   ตัวบ9งชี้ 1.4 ร`อยละ 5 (((1669.46/69)-25)x100)/25 -3.22 5 บรรลุ 

   ตัวบ9งชี้ 1.5 6 ข`อ  6 5 บรรลุ 

   ตัวบ9งชี้ 1.6 6 ข`อ  6 5 บรรลุ 

   ตัวบ9งชี้ 1.7 ร`อยละ 40  0 0 ไม9บรรลุ 

   ตัวบ9งชี้ 1.8 3.51 คะแนน     

   คะแนนเฉล่ียองค=ประกอบ 1 3.29  

องค=ประกอบ 2 

   ตัวบ9งชี้ 2.1 6 ข`อ  6 5 บรรลุ 

   ตัวบ9งชี้ 2.2 25,000 บาท ((90000 / 69) x 5) / 25000 1304.35 0.26 ไม9บรรลุ 

   ตัวบ9งชี้ 2.3 ร`อยละ 20 (((21.6 x 100) / 69) x 5) /20 31.3 5 บรรลุ 

   ตัวบ9งชี้ 2.4 ร`อยละ 40 (((1 x 100) / 21) x 5) /50 4.76 0.48 ไม9บรรลุ 

   คะแนนเฉล่ียองค=ประกอบ 2 2.68  

องค=ประกอบ 3 

   ตัวบ9งชี้ 3.1 6 ข`อ  6 5 บรรลุ 

   ตัวบ9งชี้ 3.2 1 ชุมชน  1 5 บรรลุ 

   คะแนนเฉล่ียองค=ประกอบ 3  5.00  

องค=ประกอบ 4 

   ตัวบ9งชี้ 4.1 6 ข`อ  6 5 บรรลุ 

   ตัวบ9งชี้ 4.2 1 วัด/ชุมชน  1 5 บรรลุ 

   คะแนนเฉล่ียองค=ประกอบ 4 5.00  

องค=ประกอบ 5 

   ตัวบKงช้ี 5.1 6 ข_อ  7 5 บรรลุ 

   ตัวบKงช้ี 5.2 6 ข_อ  6 5 บรรลุ 



 ๑๒ 

องค]ประกอบ เปdาหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบ>งช้ี 

ตามองค]ประกอบคุณภาพ 

ผลการ

ดำเนินงาน 

คะแนนผล

การประเมิน 
การบรรลุ 

   ตัวบKงช้ี 5.3 ร_อยละ 75 (((3 x 100) / 3) x 5) /100 100 5  

   ตัวบKงช้ี 5.4 6 ผลงาน  8 5 บรรลุ 

   คะแนนเฉล่ียองค=ประกอบ 5 5.00  

รวมทุกองค=ประกอบ 3.85 การบรรลุ 13/20 

 

จากตาราง ป.๑ พบวKา การดำเนินงานของวิทยาเขตขอนแกKน มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

คุณภาพภายในตามองค=ประกอบคุณภาพ 5 องค=ประกอบในภาพรวม เทKากับ 3.85 อยูKในเกณฑ=  ดี 

          ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยทั้ง 5 องค=ประกอบคุณภาพ พบวKา องค=ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูKใน

ระดับ “ดีมาก” (5 คะแนนเต็ม)  มีจำนวน  3  องค=ประกอบ  คือ  

องค=ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกKสังคม มีคะแนนเฉล่ีย  5.00 

องค=ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    มีคะแนนเฉล่ีย  5.00 

องค=ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  มีคะแนนเฉล่ีย  5.00 

 

ผลการดำเนินงานรายองค=ประกอบท่ีมีคะแนนเฉล่ีย อยูKในระดับ “พอใช_” มี 2 องค=ประกอบคือ 

องค=ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต    มีคะแนนเฉล่ีย  3.29 

องค=ประกอบท่ี 2 การวิจัย    มีคะแนนเฉล่ีย  2.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 

๖. ผลการประเมินตามองค]ประกอบคุณภาพ  

 

องค=ประกอบ 

คะแนนเฉล่ียองค=ประกอบ ผลการประเมิน 

จำนวน 

ตบช. 
ปqจจัยนำเข_า กระบวนการ ผลลัพธ= 

คะแนน

เฉล่ีย 

๐.๐๐-๑.๕๐ การดำเนินงานต1องปรับปรุง

เร7งด7วน 

๑.๕๑-๒.๕๐ การดำเนินงานต1องปรับปรุง 

๒.๕๑-๓.๕๐ การดำเนินงานระดับพอใช1 

๓.๕๑-๔.๕๐ การดำเนินงานระดับด ี

๔.๕๑-๕.๐๐ การดำเนินงานระดับดีมาก 

องค=ประกอบ 1  8 

(๑.๒) 5, (๑.๓) 

3.38, (๑.๔) 5, 

(๑.๗) 0, (๑.๘) 0 

(๑.๕) 5, (๑.๖) 

5 

(๑.๑) 

2.92 
3.29 การดำเนินงานระดับพอใช_ 

องค=ประกอบ 2  4 
(๒.๒) 0.26, 

(๒.๔) 0.48 
(๒.๑) 5 (๒.๓) 5 2.69 การดำเนินงานระดับพอใช_ 

องค=ประกอบ 3  2 (๓.๒) 5 (๓.๑) 5  5 การดำเนินงานระดับดีมาก 

องค=ประกอบ 4  2 (๔.๒) 5 (๔.๑) 5  5 การดำเนินงานระดับดีมาก 

องค=ประกอบ 5  4 (๕.๓) 5, (๕.๔) 5 
(๕.๑) 5, (๕.๒) 

5 
 5 การดำเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย องค=ประกอบ  3.10 5.00 3.96 3.85 การดำเนินงานระดับดี 

 

จากตาราง ป.๒ พบวKา การดำเนินงานของวิทยาเขตขอนแกKน มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

คุณภาพภายในตามองค=ประกอบคุณภาพ 5 องค=ประกอบในภาพรวม เทKากับ 3.85 อยูKในเกณฑ= ระดับดี 

          ผลการดำเนินงานพิจารณาจากปqจจัยนำเข_า กระบวนการและผลลัพธ= ดังน้ี  

ด_านปqจจัยนำเข_า มีคะแนนเฉล่ียอยูKในระดับ “พอใช_” ( 3.10 ) 

ด_านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ียอยูKในระดับ “ดีมาก” ( 5.00 ) 

ด_านผลลัพธ= มีคะแนนเฉล่ียอยูKในระดับ “ดี” ( 3.96) 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔ 

 ๗. ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ  

 

องค]ประกอบ เปdาหมาย 
เกณฑ]มาตรฐานท่ีไดVดำเนินการแลVว (ขVอท่ี) 

คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

องค=ประกอบ ๑ การผลิตบัณฑิต 

ตัวบKงช้ี ๑.๑ ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
3.51 คะแนน  46.65 / 16  2.92 

ตัวบKงช้ี ๑.๒ อาจารย=ประจำคณะท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
ร_อยละ 35  (((47 x 100) / 69) x 5) /40  5 

ตัวบKงช้ี ๑.๓ อาจารย=ประจำคณะท่ี

ดำรงตำแหนKงทางวิชาการ 
ร_อยละ 45  (((28 x 100) / 69) x 5) /60  3.38 

ตัวบKงช้ี ๑.๔ จำนวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทKาตKอจำนวนอาจารย=

ประจำ 

ร_อยละ 5  (((1669.46/69)-25)x100)/25  5 

ตัวบKงช้ี ๑.๕ การบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
6 ข_อ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  5 

ตัวบKงช้ี ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
6 ข_อ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  5 

ตัวบKงช้ี ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือ

หลักสูตรใหมK หรือหลักสูตรไมKมี

ปริญญา (non degree) ท่ีเป�น

หลักสูตรบูรณาการระหวKางศาสตร= 

หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือ

หลักสูตรข_ามสถาบัน มีผลลัพธ=การ

เรียนรู_ด_านบุคคลผู_มีความรู_ ด_านผู_

รKวมสร_างสรรค=นวัตกรรมและ ด_าน

พลเมืองท่ีเข_มแข็ง 

ร_อยละ 40    

ตัวบKงช้ี ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค= สอบผKานภาษาอังกฤษ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.51 คะแนน          



 ๑๕ 

องค]ประกอบ เปdาหมาย 
เกณฑ]มาตรฐานท่ีไดVดำเนินการแลVว (ขVอท่ี) 

คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

องค=ประกอบ ๒ การวิจัย 

ตัวบKงช้ี ๒.๑ ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร_างสรรค= 

๖ ข_อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  5 

ตัวบKงช้ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสร_างสรรค= 
๒๕,๐๐๐ บาท ((90000 / 69) x 5) / 25000  0.26 

ตัวบKงช้ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย=ประจำและนักวิจัย 
ร_อยละ ๒๐ (((21.6 x 100) / 69) x 5) /20  5 

ตัวบKงช้ี ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองค=

ความรู_หรือนวัตกรรมทาง

พระพุทธศาสนาท่ีมีการนำไปใช_

ประโยชน= 

ร_อยละ 40  (((1 x 100) / 21) x 5) /50  0.48 

องค=ประกอบ ๓ การบริการวิชาการ 

ตัวบKงช้ี ๓.๑ การบริการวิชาการแกK

สังคม 
6 ข_อ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  5 

ตัวบKงช้ี ๓.๒ ผลการบริการวิชาการท่ี

เสริมสร_างความเข_มแข็งแกKชุมชน 
1 ชุมชน   5 

องค=ประกอบ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบKงช้ี ๔.๑ ระบบและกลไกการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6 ข_อ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘  5 

ตัวบKงช้ี ๔.๒ ผลของการสืบสาน 

รักษาและตKอยอดศิลปวัฒนธรรมทาง

พระพุทธ ศาสนาแบบสร_างสรรค= 

1 วัด/ชุมชน   5 

องค=ประกอบ ๕ การบริหารจัดการ 

ตัวบKงช้ี ๕.๑ การบริหารของคณะ

เพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ=ตาม

พันธกิจ กลุKมสถาบัน และเอกลักษณ=

ของคณะ 

6 ข_อ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  5 



 ๑๖ 

องค]ประกอบ เปdาหมาย 
เกณฑ]มาตรฐานท่ีไดVดำเนินการแลVว (ขVอท่ี) 

คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

ตัวบKงช้ี ๕.๒ ระบบกำกับการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
6 ข_อ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  5 

ตัวบKงช้ี ๕.๓ ผลการดำเนินการ

เครือขKายความรKวมมือในประเทศ

หรือตKางประเทศ 

ร_อยละ 75  (((3 x 100) / 3) x 5) /100  5 

ตัวบKงช้ี ๕.๔ ผลงานด_านการศึกษา 

วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง

ศิลป วัฒนธรรมท่ีได_รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

6 ผลงาน   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗ 

ขVอเสนอแนะระดับวิทยาเขต 

 

องค]ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 

   ๑. มีการจัดบริการด_านตKาง ๆให_นิสิตในกิจกรรมท่ีเป�นประโยขน=กับนิสิตเพ่ือการดำรงชีวิตอยKางมีความสุข

และคุ_มคKาในระหวKางการใช_ชีวิตในวิทยาเขต ต้ังแตKการให_คำปรึกษา ท้ังด_านวิชาการและการใช_ชีวิต 

ทุนกู_ยืมการศึกษา แหลKงทุนเพ่ือการศึกษาตKอ การบริการจัดหางาน แหลKงข_อมูลการฝ¤กประสบการณ=

วิชาชีพ การเตรียมความพร_อมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา ข_อมูลขKาวสารท่ีจำเป�นแกKนิสิต 

และศิษย=เกKา 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ในการนำผลการประเมินจากการจัดบริการด_านตKาง ๆให_นิสิต(1.5) และการจัดกิจกรรมนิสิตระดับ

ปริญญาตรี(1.6) มาปรับปรุงพัฒนาการให_บริการและการให_ข_อมูลเพ่ือสKงผลให_การจัดกิจกรรมเป�นไป

ตามความคาดหวังของนิสิต โดยลงรูปจัดทำเป�นแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนิสิต ฯ น้ัน ควรมีการระบุ

ให_ชัดเจนวKากิจกรรมในแผนฯ หรือการปรับปรุงกิจกรรมตKาง ๆ ท่ีปรากฏในแผนฯ มาจากผลการ

ประเมินหรือข_อเสนอแนะของกรรมการตKาง ๆ ในด_านไหนอยKางไร เพ่ือให_การปรับปรุงกิจกรรมทุก

กิจกรรมสอดคล_องกับความต_องการและครอบคลุมทุกข_อเสนอแนะ 

2. ในการจัดบริการด_านตKาง ๆให_นิสิต (1.5) และการจัดกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี(1.6)ท่ีดำเนินการ

ท้ังโดย  วิทยาเขต หลักสูตร และองค=กรนิสิต ควรมีการออกแบบ กิจกรรมให_สอดคล_องกับผลลัพธ=ท่ี

พึงประสงค=ของการศึกษา  (Desired Outcomes of Education : DOE Thailand)  ตามมาตรฐาน

การอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ดังน้ี 

1) ผู_เรียนรู_ เป�นผู_มีความเพียร ใฝ�เรียนรู_ และมีทักษะการเรียนรู_ตลอดชีวิต 

       2) ผู_รKวมสร_างสรรค=นวัตกรรม 

      3) พลเมืองท่ีเข_มแข็ง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา  

๑. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

๒. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหวKางศาสตร=  

๓. การเตรียมการในการพัฒนาและประเมินนิสิต ใน ๓ เร่ือง คือ (๑) คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค= (๒) 

ภาษาอังกฤษ และ (๓) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

แนวทางการพัฒนา 

๑. วิทยาลัยสงฆ=ขอนแกKน ควรเรKงจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร ตามข_อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และนำมาบูรณาการเป�นแผนพัฒนา



 ๑๘ 

คุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาเขต เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให_สะท_อนคุณภาพ

หลักสูตรตามเกณฑ=มาตรฐาน และวิทยาลัยสงฆ=สามารถกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร 

ผKานกลไกคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ= และรายงานผลการดำเนินงานตKอคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือ

พิจารณาให_ข_อเสนอแนะตามลำดับ 

๒. วิทยาเขตควรมีการออกแบบหลักสูตรท่ีมีความหลากหลาย ตอบสนองความต_องการของผู_เรียน และ

สถานการณ=โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยออกแบบหลักสูตรท่ีบูรณาการระหวKางศาสตร= ท่ีเน_นมีผลลัพธ=

การเรียนรู_ท่ีครอบคลุมผลลัพธ=ผู_เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ท้ัง ๓ ด_าน คือ (๑) 

บุคคลผู_มีความรู_ (๒) ผู_รKวมสร_างสรรค=นวัตกรรม และ (๓) พลเมืองท่ีเข_มแข็ง 

๓. วิทยาเขตและหลักสูตร ควรรKวมกันการออกแบบกิจกรรมในการเตรียมความพร_อมนิสิตเพ่ือรับการ

ประเมิน   คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค=ของมหาวิทยาลัย ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามเกณฑ=ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดทำเป�นรายวิชาเลือกเสรีไมKคิดหนKวย หรือ

เป�นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป�นต_น 

 

 

องค]ประกอบท่ี 2  : การวิจัย 

 

จุดแข็ง 

๑. มีจำนวนผลงานวิชาการในรูปบทความวิจัย หรือบทความวิชาการท่ีมีคKาน้ำหนักสูง (ระดับ ๐.๘ 

และ๑) ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข_อมูล TCI หรือ Scopus จำนวนมาก 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

๒. วิทยาเขตควรมีมาตรการ นโยบายสKงเสริม สนับสนุนให_คณาจารย=ทำผลงานวิชาการในรูป

บทความวิจัย หรือบทความวิชาการในวงกว_าง กระจายให_ครอบคลุมทุกหลักสูตร  

 

จุดท่ีควรพัฒนา  

๑. แผนพัฒนาอาจารย=ด_านการวิจัย 

๒. งานวิจัยพัฒนาองค=ความรู_หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีการนำไปใช_ประโยชน= 

แนวทางการพัฒนา 

๑. วิทยาเขตควรวางแผนการสKงเสริมและพัฒนาสมรรถนะด_านการวิจัยแกKอาจารย= โดยกำหนดตัวช้ีวัด

และเป«าหมายในการพัฒนาให_ชัดเจน เชKน กำหนดจำนวนอาจารย=ท่ีมีผลงาน วิจัยรายป\ โดยวางแผน 

3-5 ป\ลKวงหน_า เพ่ือให_การดำเนินงานวิจัยของอาจารย=มีความตKอเน่ือง ไมKขาดชKวงและครอบคลุมทุก

หลักสูตร กำหนดใน IDP  



 ๑๙ 

๒. วิทยาเขตควรกำหนดนโยบายสKงเสริมให_อาจารย=ทุกคนในทุกหลักสูตรมีผลงานวิจัยเป�นไปตามเกณฑ=

มาตรฐานหลักสูตร 

๓. วิทยาเขต ควรสร_างงานวิจัยพัฒนาองค=ความรู_หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือส่ิงแวดล_อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ=ของวิทยาเขต 

ตอบสนองยุทธศาสตร=ชาติ ความต_องการจำเป�นของสังคม ชุมชน และประเทศ ผลลัพธ=ของการวิจัย

สามารถนำไปใช_ประโยชน=ได_จริงและมีผลกระทบสูงตKอการพัฒนาผู_เรียน การสร_างคุณภาพชีวิต หรือ

การสร_างโอกาส มูลคKาเพ่ิมและขีดความสามารถของประเทศในการแขKงขันระดับชาติหรือนานาชาติ 

๔. วิทยาเขตควรมีนโยบาย มาตรการ กลไก สนับสนุนให_นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมตKอยอดเพ่ือการใช_

ประโยชน= มีผลกระทบท่ีกKอให_เกิดการพัฒนากลุKมเป«าหมาย หรือพ้ืนท่ีรับบริการได_อยKางมี

ประสิทธิภาพ และเห็นเป�นรูปธรรมเชิงประจักษ=ท่ีชัดเจน 

 

องค]ประกอบท่ี ๓  การบริการทางวิชาการ 

 

     จุดแข็ง 

๑. มีความได_เปรียบเชิงพ้ืนท่ี และตอบสนองความต_องการของชุมชน ดูได_จากการจัดทำการสำรวจ 

ประชากรของชุมชนท่ีรับบริการวิชาการ มีรายได_เพ่ิมข้ึน ด_วยเพ่ิมผลิตภัณฑ= และการขยายตลาด

เพ่ิมข้ึน เชKน ชุมชนบ_านแห_ว 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. การขยายพ้ืนท่ีให_บริการเพ่ิมข้ึน 

๒. การเก็บผลการดำเนินงานเป�นรูปธรรม 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

๑. ควรขยายพ้ืนท่ีรับบริการเพ่ิมข้ึนตามผลการสำรวจความต_องการของชุมชน โดยการสKงเสริมจากภูมิ

ปqญญาเดิมท่ีเป�นทุนทางสังคมเดิมอยูKแล_ว แล_วตKอยอดเพ่ิมข้ึน  

๒. จัดเก็บผลการดำเนินงานเป�นรูปธรรมให_เห็นเป�นหลักฐานเชิงประจักษ= ให_ได_มากเทKาท่ีจะเป�นได_ 

เพ่ือให_เกิดความเช่ือม่ันในงานท่ีมีคุณภาพ จากสKวนงานตKาง ๆท่ีเก่ียวข_อง เชKน โรงพยาบาลสKงเสริม

สุขภาพ สถานีตำรวจเป�นต_น 

 

 

 

 



 ๒๐ 

องค]ประกอบท่ี ๔  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

จุดแข็ง 

๑. มีแผนงบประมาณโครงการกำหนดผู_รับผิดชอบอยKางชัดเจน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา  

๑. แบบประเมินไมKสอดคล_องกับวัตถุประสงค=โครงการฯ 

๒. มีโครงการท่ีไมKได_ดำเนินการจำนวนมาก  

๓. ควรระบุเกณฑ=ในการเลือกพ้ืนท่ีดำเนินกิจกรรมด_านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๔. ขาดการบูรณาการโครงการด_านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการกับพันธกิจ 

๕. การสืบสาน รักษาและตKอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสร_างสรรค= 

 

แนวทางการเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

๑. สKวนงานท่ีเก่ียวข_องควรออกแบบ แบบประเมินผลให_สอดคล_องกับวัตถุประสงค=โครงการฯ 

๒. สKวนงานท่ีเก่ียวข_องควรรายงานผลโครงการท่ีไมKได_ดำเนินการ และอธิบายถึงสาเหตุท่ีไมKได_ดำเนินการ

โครงการ 

๓. โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมควรมีการบูรณาการเข_ากับพันธกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการผลิต

บัณฑิต โดยสำนักวิชาการออกเป�นนโยบายให_ทุกหลักสูตรต_องมีการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียน

การสอนกับโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของวิทยาเขต โดยให_มีการกำกับติดตามอยKางเป�น

ระบบและมีการประเมินโครงการบูรณาการอบยKางเป�นรูปธรรมให_ชัดเจน 

๔. สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแกKน ควรจัดทำแผนด_านการสืบสาน รักษาและตKอยอดศิลปวัฒนธรรม

ทางพระพุทธศาสนาแบบสร_างสรรค=  โดยใช_กระบวนการศึกษา วิจัย สร_างองค=ความรู_ อยKางมีสKวนรKวม 

เพ่ือเพ่ิมคุณคKาทางจิตใจและมูลคKาทางเศรษฐกิจ ให_แกKวัดหรือชุมชน สKงเสริมภูมิปqญญาท_องถ่ินให_เป�น

รากฐานการพัฒนาองค=ความรู_ท่ีดีข้ึน  

๕. ควรเผยแพรKกิจกรรมและงานวิจัยเก่ียวกับทำนุบำรุงลงในเว็บไซต= วิทยาเขตขอนแกKน เพ่ือเป�นการ

เผยแพรKกิจกรรมหรือการบริการด_านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตKอสาธารณชน  

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑ 

องค]ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

ตัวบ>งช้ีท่ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ]ตามพันธกิจกลุ>มสถาบันและเอกลักษณ]

ของสถาบัน 

 

ขVอคVนพบ 

     ๑. ทิศทางแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแกKนในรKางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหKงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.

2560-2564 

     ๒. แผนกลยุทธ= 2019-2021 (2562-2564) แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแกKน ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2562-2564) 

มจร ขอนแกKน 

     ๓. แผนปฏิบัติการประจำป\ 2562 (2019) 

     ๔. แผนปฏิบัติการประจำป\ 2563 (2020) 

กลยุทธ] โครงการ/กิจกรรม หน>วยนับ ค>าเปdาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม>บรรลุ 

      

      
 

     ๕. แผนกลยุทธ=การเงิน มจร พ.ศ.2560-2564 

     ๖. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

     ๗. แผนบริหารความเส่ียง ประจำสำนักงาน มจร ประจำป\การศึกษา 2562 

     ๘. ประกาศเกียรติคุณหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) เป�นหลักสูตรท่ีชKวยพัฒนาและสร_าง

ความเข_มแข็งให_กับชุมชนบ_านแห_ว (9 มกราคม 2563) 

     ๙. รายงานการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเหตุการณ=ในชีวิตประจำ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ภาคเรียน 1/2561 

     ๑๐. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำป\งบประมาณ 2562 ของบุคลากรทุกคน  

     ๑๑. ใบกำหนดหน_าท่ีงาน (J/D) มจร วิทยาเขตขอนแกKน มีระบบผลการปฏิบัติงานท่ีเป�นไปตามความ

ต_องการ 

     ๑๒. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

จุดแข็ง  

     ๑.มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ท่ีมีรายละเอียดของบุคลากรครบทุกคนสKงผลให_ผู_บริหาร 

มจร. วิทยาเขตขอนแกKน สามารถใช_ข_อมูลท่ีปรากฏในแผนดังกลKาวในการบริหารทรัพยากรมนุษย= 

(HRM)ได_อยKางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 

 



 ๒๒ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  

      ๑.ผู_บริหาร มจร.วิทยาเขตขอนแกKน ควรผลักดันให_บุคลากรมีการปรับปรุงข_อมูลในแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) ให_เป�นข_อมูลท่ีเป�นปqจจุบัน  

จุดท่ีควรพัฒนา  

      ๑.การวิเคราะห=ความสอดคล_องระหวKางแผนตKาง ๆ ต้ังแตKแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 

๑๒ ไปจนกระท่ังถึงแผนกลยุทธ= (2562-2564) ของมจร.วิทยาเขตขอนแกKนยังไมKครอบคลุมชัดเจน  

     ๒.เน่ืองจากเกิดโรคอุบัติ โควิด ๑๙ ในประเทศไทย แผนบริหารความเส่ียง มจร.วิทยาเขตขอนแกKน ยังไมK

ปรากฏประเด็นความเส่ียง เก่ียวกับผลกระทบโควิด ๑๙ ท่ีมีตKอการบริหาร มจร.ขอนแกKน 

แนวทางการปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

     ๑.ผู_บริหาร มจร.วิทยาเขตขอนแกKน ควรผลักดันให_เกิดการจัดทำตารางในการวิเคราะห=ความสอดคล_องท่ี

สะท_อนให_เห็นถึงความเช่ือมโยง สอดคล_องระหวKางแผนตKาง ๆ อยKางชัดเจน ดังตัวอยKางตารางตKอไปน้ี  
 

ตารางการวิเคราะห]ความสอดคลVองระหว>างแผนต>าง ๆ  

 

ยุทธศาสตร=

ชาติ ๒๐ ป\ 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคม

แหKงชาติฉบับ

ท่ี ๑๒  

แผนพัฒนา

การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี ๑๒ 

แผนพัฒนาฯ 

มจร.วิทยา

เขตขอนแกKน 

การวิเคราะห= เหตุผลการ

วิเคราะห= 

    สอดคล_อง ไมKสอดคล_อง  

       

       
 

   

   ๒. ผู_บริหาร มจร.วิทยาเขตขอนแกKน ควรผลักดันให_เกิดการปรับแผนบริหารความเส่ียง มจร.วิทยาเขต

ขอนแกKน ให_มีประเด็นความเส่ียงท่ีเก่ียวกับผลกระทบโควิด ๑๙ แล_วดำเนินการจัดการความเส่ียงในประเด็น

ดังกลKาวอยKางชัดเจน 

 

ตัวบ>งช้ีท่ี ๕.๒  ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

จุดแข็ง  

     - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  

     - 

 



 ๒๓ 

จุดท่ีควรพัฒนา  

     ๑.การนำเสนอข_อมูล ข_อคิดเห็นหรือข_อเสนอแนะของกรรมการประจำวิทยาเขตมาสูKการปรับปรุงหลักสูตร

ให_มีคุณภาพดีข้ึนอยKางตKอเน่ือง ยังไมKครอบคลุมชัดเจนมากนัก 

 

แนวทางการปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

     ๑.ควรมีการนำเสนอ ข_อมูล ข_อคิดเห็น หรือข_อเสนอแนะของกรรมการประจำวิทยาเขตมาสูKการปรับปรุง

หลักสูตรให_มีคุณภาพดีข้ึนอยKางตKอเน่ืองดังปรากฏในตารางตKอไปน้ี 

ตารางการนำเสนอขVอคิดเห็นหรือขVอเสนอแนะของกรรมการประจำวิทยาเขตมาสู>การปรับปรุงหลักสูตรใหV

มีคุณภาพดีข้ึนอย>างต>อเน่ือง 

ข_อเสนอแนะของกรรมการ 

วิทยาเขต 

เสนอแนะเม่ือ 

ว/ด/ป 

นำข_อเสนอแนะนำไปปรับปรุงใน

ประเด็น 

   

   

   

 

ตัวบ>งช้ีท่ี ๕.๓ ผลการดำเนินการเครือข>ายความร>วมมือในประเทศหรือต>างประเทศ  
 

คะแนนผลการประเมิน เหตุผลประกอบการประเมิน 

๕ คะแนน มีจำนวนข_อตกลงความรKวมมือ (MOU) ในประเทศท่ีมีการปฏิบัติท่ี

ชัดเจน ๒ ฉบับ ร_อยละของข_อตกลงท่ีมีการปฏิบัติท่ีชัดเจนร_อยละ ๑๐๐ 

 

จุดแข็ง  

     - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  

     - 

จุดท่ีควรพัฒนา  

     ๑.การนำเสนอข_อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีชัดเจนตามข_อตกลงความรKวมมือยังไมKกระชับในสาระสำคัญ 

 

แนวทางการปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

     ๒.ผู_บริหาร มจร วิทยาเขตขอนแกKน ควรผลักดันให_มีการจัดทำข_อมูลการปฏิบัติท่ีชัดเจนตามข_อตกลง

ความรKวมมือ จำแนกตาม MOU และนำเสนอในรูปแบบตารางให_มีความชัดเจนกระชับตรงประเด็นใน

สาระสำคัญดังปรากฏในตารางตKอไปน้ี 

 

 



 ๒๔ 

ตารางการนำเสนอขVอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีชัดเจนตามขVอตกลงความร>วมมือ (MOU) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือข_อตกลงความรKวมมือ 

(MOU) 

สาระสำคัญของ

ข_อตกลง 

การปฏิบัติท่ีชัดเจน

ตามข_อตกลง 

การวิเคราะห= 

ได_ปฏิบัติ

ชัดเจน 

ไมKได_

ปฏิบัติ 

๑      

๒      

 

ตัวบ>งช้ีท่ี 5.4 ผลงานดVานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีไดVรับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

คะแนนผลการประเมิน เหตุผลประกอบการประเมิน 

5 คะแนน มีจำนวนรางวัลท่ีได_รับจากการจัดงานระดับนานาชาติ ๘ รางวัล (4x2) 

ระดับนานาชาติ 1 รางวัล นับเป�น ๒ รางวัล 

 

จุดแข็ง  

     ๑.มจร วิทยาเขตขอนแกKน มีเครือขKายท่ีเข_มแข็งในความรKวมมือท้ังในระดับชาติและนานาชาติทำให_การ

ดำเนินกิจกรรมโดยเฉพาะการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีความโดดเดKน 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  

     ๒.ขยายความรKวมมือไปสูKประเทศเพ่ือนบ_าน อ่ืนๆ มากย่ิงข้ึน โดยผKานชKองทางการจัดการความรู_ (KM) เวที

การนำเสนอผลงานจากการจัดการความรู_ในประเด็นอ่ืนๆ  

 

จุดท่ีควรพัฒนา  

     - 

 

แนวทางการปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

     - 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕ 

๘. ภาคผนวก 

 

    ๘.๑ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก>น 

 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมเตรียมความพร_อมและวางแผนการตรวจประเมิน  

๐๙.๐๐ น. ผู_บริหาร คณาจารย= เจ_าหน_าท่ีวิทยาเขตขอนแกKน และคณะกรรมการฯ 

พร_อมกันท่ีห_องประชุม 

 

๐๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น. ๑) พระโสภณพฒันบณัฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น           
   นําบชูาพระรัตนตรัย  
๒) รศ.ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ] ประธานกรรมการ แนะนํากรรมการ         

   และชี Hแจงวตัถปุระสงค์การตรวจประเมิน  
๓) ผู้บริหารวิทยาเขต สรุปผลการดําเนินเนินงานทีRโดดเดน่ตามพนัธกิจ  

 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๐ น. คณะกรรมการฯ สมัภาษณ์รองอธิการบดี และผู้ ช่วยอธิการบดีทกุรูป  

๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการฯ สมัภาษณ์ผู้ อํานวยการวิทยาลยัสงฆ์  
ผู้ อํานวยการสํานกัวิชาการ และผู้ อํานวยการสํานกังานวิทยาเขต 

 

๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตรวจเอกสารและสมัภาษณ์ผู้ รับผิดชอบแตล่ะองค์ประกอบ  

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการประชมุสรุปผลการประเมินและจดัทําข้อเสนอแนะเพืRอการ
พฒันารายองค์ประกอบ 

 

๑๗.๓๐ น. คณะกรรมการเดินทางกลบัโรงแรมทีRพกั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 

วันศุกร์ที, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เวลา กจิกรรม สถานที, 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๐ น. กลุ่มที, ๑  สมัภาษณ์อาจารย์จากทกุหลกัสตูร หลกัสตูรละ ๑ รูป/คน 

ผู้สมัภาษณ์ :  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปvฺโญ,รศ. ดร. 

        รศ.ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ] , ผศ.คําพนัธ์ วงศ์เสน่ห์ 

 

กลุ่มที, ๒  สมัภาษณ์ตวัแทนนิสติปัจจบุนั หลกัสตูรละ ๑ รูป/คน 
ผู้สมัภาษณ์ :  ผศ.ดร.แม>ชีกฤษณา รักษาโฉม , อาจารย์สกณุา คงจนัทร์ 

 

๐๙.๔๐ - ๑๐.๒๐ น. กลุ่มที, ๑  สมัภาษณ์ศิษย์เก่า ๕ รูป/คน 
ผู้สมัภาษณ์ : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปvฺโญ,รศ. ดร. ,ผศ.คําพนัธ์ วงศ์

เสน่ห์ 

 

กลุ่มที, ๒  สมัภาษณ์ผู้ รับบริการหรือตวัแทนชมุชน ๒ - ๓ คน 
ผู้สมัภาษณ์ : รศ.ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ] 

       ผศ.ดร.แม>ชีกฤษณา รักษาโฉม 

 

๑๐.๒๐ - ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานผลการ
ประเมิน 

 

๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานผลการ
ประเมิน (ตอ่) 

 

๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. นําเสนอผลการประเมินแก่ผู้บริหารวิทยาเขตด้วยวาจา  

 
คณะกรรมการรับผิดชอบตรวจประเมินรายตัวบ่งชี K 
 องค=ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต  อาจารย=สกุณา คงจันทร= 

 องค=ประกอบท่ี ๒ การวิจัย  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปEฺโญ,รศ. ดร. 

      อาจารย=สกุณา คงจันทร= 

 องค=ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ ผศ.คำพันธ= วงศ=เสนKห= 

 องค=ประกอบท่ี ๔ การทำนุบำรุงศิลปะ ผศ.ดร.แมKชีกฤษณา รักษาโฉม 

และวัฒนธรรม  

 องค=ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปEฺโญ,รศ. ดร. 

      รศ.ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ= 

          
 
หมายเหตุ    กําหนดการนี HอาจเปลีRยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

       

 

 



 ๒๗ 

๘.๒ ขVอมูลพ้ืนฐาน ( Common Data Set )  

 

ท่ี ข_อมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

องค=ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบKงช้ี ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 ผลรวมคKาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 46.65 

2 จำนวนหลักสูตรท่ีเป�ดสอนท้ังหมด 16 

3 - ---ระดับปริญญาตรี 0 

4 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 

5 - ---ระดับปริญญาโท 0 

6 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

7 - ---ระดับปริญญาเอก 0 

8 - ---จำนวนศูนย=จัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังท้ังหมด 0 

9 จำนวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง 0 

10 - ---ระดับปริญญาตรี 0 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 

12 - ---ระดับปริญญาโท 0 

13 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

14 - ---ระดับปริญญาเอก 0 

ตัวบKงช้ี ๑.๒ อาจารย=ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1 จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตKอ 69 

2 
- -จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตKอ วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทKา  
0 

3 
- -จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตKอ วุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทKา 
0 

4 
- -จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตKอ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทKา  
47 

ตัวบKงช้ี ๑.๓ อาจารย=ประจำคณะท่ีดำรงตำแหนKงทางวิชาการ 



 ๒๘ 

ท่ี ข_อมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

1 
จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนKงอาจารย= (ไมKมีตำแหนKงทาง

วิชาการ) 
0 

2 
- ---จำนวนอาจารย=ประจำ (ท่ีไมKมีตำแหนKงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเทKา 
0 

3 
- ---จำนวนอาจารย=ประจำ (ท่ีไมKมีตำแหนKงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทKา 
18 

4 
- ---จำนวนอาจารย=ประจำ (ท่ีไมKมีตำแหนKงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทKา 
23 

5 จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนKงผู_ชKวยศาสตราจารย=  0 

6 
- ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนKงผู_ชKวยศาสตราจารย= ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเทKา 
0 

7 
- ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนKงผู_ชKวยศาสตราจารย= ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทKา 
4 

8 
- ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนKงผู_ชKวยศาสตราจารย= ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทKา 
15 

9 จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนKงรองศาสตราจารย= 0 

10 
- ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนKงรองศาสตราจารย= ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเทKา 
0 

11 
- ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนKงรองศาสตราจารย= ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทKา 
0 

12 
- ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนKงรองศาสตราจารย= ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทKา 
9 

13 จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนKงศาสตราจารย= 0 

14 
- ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนKงศาสตราจารย= ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทKา 
0 

15 
- ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนKงศาสตราจารย= ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทKา 
0 

16 
- ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนKงศาสตราจารย= ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทKา 
0 



 ๒๙ 

ท่ี ข_อมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

17 จำนวนอาจารย=ประจำท่ีดำรงตำแหนKงทางวิชาการท้ังหมด  28 

ตัวบKงช้ี ๑.๔ จำนวนนักศีกษาเต็มเวลาเทียบเทKาตKอจำนวนอาจารย=ประจำ 

1 จำนวนนักศึกษาปqจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 0 

2 - ---จำนวนนักศึกษาปqจจุบันท้ังหมด – ระดับปริญญาตรี 0 

3 - ---จำนวนนักศึกษาปqจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 

4 - ---จำนวนนักศึกษาปqจจุบันท้ังหมด – ระดับปริญญาโท 0 

5 - ---จำนวนนักศึกษาปqจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

6 - ---จำนวนนักศึกษาปqจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  0 

7 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทKา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1669.46 

8 - ---ระดับอนุปริญญา 0 

9 - ---ระดับปริญญาตรี 1029.11 

10 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 

11 - ---ระดับปริญญาโท 313.65 

12 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

13 - ---ระดับปริญญาเอก 326.7 

ตัวบKงช้ี ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบKงช้ี ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบKงช้ี ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบKงช้ี ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหมK หรือหลักสูตรไมKมีปริญญา (non degree) ท่ีเป�นหลักสูตร

บูรณาการระหวKางศาสตร= หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรข_ามสถาบัน มีผลลัพธ=การเรียนรู_ด_านบุคคล

ผู_มีความรู_ ด_านผู_รKวมสร_างสรรค=นวัตกรรมและ ด_านพลเมืองท่ีเข_มแข็ง 

๑.จำนวนหลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหมK หรือหลักสูตรไมKมีปริญญา (non 

degree) ท่ีมีการบูรณาการระหวKางศาสตร= หลักสูตร ๒ ปริญญาและหลักสูตรข_าม

สถาบัน มีผลลัพธ=การเรียนรู_ของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 

0 

๒. จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีเป�ด

สอนท้ังหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 
19 



 ๓๐ 

ท่ี ข_อมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

ตัวบKงช้ี ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค= สอบผKานภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑. ผลรวมคะแนนประเมินบัณฑิตปริญญาตรีทุกหลักสูตรท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค=ของมหาวิทยาลัย มีทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามเกณฑ=ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

0 

๒. จำนวนหลักสูตรปริญญาตรีท้ังหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 0 

องค=ประกอบ ๒ การวิจัย 

ตัวบKงช้ี ๒.๑ ระบบและกำลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร_างสรรค= 

ตัวบKงช้ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร_างสรรค= 

1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกท้ังหมด 100000 

2 อาจารย=ประจำและนักวิจัยท้ังหมด (ไมKนับผู_ลาศึกษาตKอ) 69 

3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร_างสรรค=จากภายในสถาบัน 0 

4 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร_างสรรค=จากภายนอกสถาบัน 0 

5 จำนวนอาจารย=ประจำท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมKนับรวมผู_ลาศึกษาตKอ) 69 

6 จำนวนนักวิจัยประจำท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมKนับรวมผู_ลาศึกษาตKอ) 0 

7 จำนวนอาจารย=ประจำท่ีลาศึกษาตKอ 0 

8 จำนวนนักวิจัยประจำท่ีลาศึกษาตKอ 0 

9 จำนวนอาจารย=ประจำและนักวิจัยท้ังหมด 69 

ตัวบKงช้ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย=ประจำและนักวิจัย 

1 
ผลรวมถKวงน้ำหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร_างสรรค= ของอาจารย=

ประจำ 
21.6 

2 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ= 0 

3 
---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ=ท่ีตีพิมพ=ในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (๐.๒) 
0 

4 

---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ=ท่ีตีพิมพ=ในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติท่ีไมKอยูKในฐานข_อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวKาด_วย หลักเกณฑ=การพิจารณาวารสารทาง

0 



 ๓๑ 

ท่ี ข_อมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

วิชาการสำหรับการเผยแพรKผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตKสถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป�นประกาศให_ทราบเป�นการ

ท่ัวไป และแจ_งให_ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตKวันท่ีออกประกาศ 

(๐.๔) 

5 ---ผลงานท่ีได_รับการจดอนุสิทธิบัตร (๐.๔) 0 

6 
---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ=ท่ีตีพิมพ=ในวารสารทาง

วิชาการท่ีปรากฏในฐานข_อมูล TCI กลุKมท่ี 2  (๐.๖) 
0 

7 

---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ=ท่ีตีพิมพ=ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติท่ีไมKอยูKในฐานข_อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวKาด_วย หลักเกณฑ=การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรKผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตK

สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป�นประกาศให_ทราบเป�นการ

ท่ัวไป และแจ_งให_ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตKวันท่ีออก

ประกาศ (ซ่ึงไมKอยูKใน Beall’s list) หรือตีพิมพ=ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ

ในฐานข_อมูล TCI กลุKมท่ี 1 (๐.๘) 

0 

8 

---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ=ท่ีตีพิมพ=ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข_อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วKาด_วย

หลักเกณฑ=การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรKผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556  (๑.๐๐) 

0 

9 ---ผลงานได_รับการจดสิทธิ  (๑.๐๐) 0 

10 
---ผลงานวิชาการรับใช_สังคมท่ีได_รับการประเมินผKานเกณฑ=การขอตำแหนKง

ทางวิชาการแล_ว  (๑.๐๐) 
0 

11 
---ผลงานวิจัยท่ีหนKวยงานหรือองค=กรระดับชาติวKาจ_างให_

ดำเนินการ  (๑.๐๐) 
0 

12 
---ผลงานค_นพบพันธุ=พืช พันธุ=สัตว= ท่ีค_นพบใหมKและได_รับการจด

ทะเบียน  (๑.๐๐) 
0 

13 
---ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได_รับการประเมินผKานเกณฑ=การขอ

ตำแหนKงทางวิชาการแล_ว  (๑.๐๐) 
0 



 ๓๒ 

ท่ี ข_อมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

14 

---ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผKานการพิจารณาตามหลักเกณฑ=การ

ประเมินตำแหนKงทางวิชาการ แตKไมKได_นำมาขอรับการประเมินตำแหนKงทาง

วิชาการ  (๑.๐๐) 

0 

15 
---งานสร_างสรรค=ท่ีมีการเผยแพรKสูKสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึง หรือผKานส่ืออิเล็กทรอนิกส= online 
0 

16 ---งานสร_างสรรค=ท่ีได_รับการเผยแพรKในระดับสถาบัน 0 

17 ---งานสร_างสรรค=ท่ีได_รับการเผยแพรKในระดับชาติ 0 

18 ---งานสร_างสรรค=ท่ีได_รับการเผยแพรKในระดับความรKวมมือระหวKางประเทศ 0 

19 ---งานสร_างสรรค=ท่ีได_รับการเผยแพรKในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

20 ---งานสร_างสรรค=ท่ีได_รับการเผยแพรKในระดับนานาชาติ 0 

ตัวบKงช้ี ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองค=ความรู_หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีการนำไปใช_ประโยชน= 

๑ 
งานวิจัยพัฒนาองค=ความรู_หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีนำไปใช_

ประโยชน= 
1 

๒ จำนวนงานวิจัยท้ังหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 21 

องค=ประกอบ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบKงช้ี ๓.๑ การบริการวิชาการแกKสังคม 

ตัวบKงช้ี ๓.๒ ผลการบริการวิชาการท่ีเสริมสร_างความเข_มแข็งแกKชุมชน 

1. จำนวนชุมชนท่ีคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยให_บริการวิชาการ จนเกิดเป�น

ชุมชนเข_มแข็ง. 
1 

องค=ประกอบ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบKงช้ี ๔.๑ ระบบและกำลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบKงช้ี ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและตKอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบสร_างสรรค= 

1. จำนวนวัดหรือชุมชนได_รับสืบสาน รักษาและตKอยอดศิลปวัฒนธรรมทาง

พระพุทธศาสนาแบบสร_างสรรค= 
1 

องค=ประกอบ  ๕  การบริหารจัดการ 

ตัวบ%งช้ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธBตามพันธกิจ กลุ%มสถาบัน และเอกลักษณBของคณะ 

ตัวบKงช้ี ๕.๒ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 



 ๓๓ 

ท่ี ข_อมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

ตัวบKงช้ี ๕.๓ ผลการดำเนินการเครือขKายความรKวมมือในประเทศหรือตKางประเทศ 

1..ข_อตกลงความรKวมมือในประเทศหรือตKางประเทศท่ีมีการปฏิบัติท่ีชัดเจน 3 

2.จำนวนข_อตกลงการรKวมมือในประเทศหรือตKางประเทศของคณะ วิทยาเขตหรือ

วิทยาลัย 
3 

ตัวบKงช้ี ๕.๔ ผลงานด_านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได_รับรางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

1.จำนวนผลงานด_านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ท่ีได_รับ รางวัล ระดับชาติหรือนานาชาติ          
8 

 

 

 


