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หมวดที ่3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 

 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 การรับนักศึกษา 
 
 อธิบายขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ระบบ  

ในการรับนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้ คือ   
(1) แผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดใน มคอ. 2 ปีการศึกษาละ 20 ราย 
(2) แนวโน้มการมีผู้สมัครในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(3) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีรับเข้าปีการศึกษาก่อนหน้า  
(4) ภาระงานการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2559 

จากการถอดบทเรียนการรับนักศึกษารุ่น 9 เข้าเรียนปีการศึกษา 2557 ท าให้เรียนรู้ว่า มมร.อส. มีข้อจ ากัดบาง
ประการที่มีผลต่อจ านวนผู้มาสมัคร เช่น ความเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ความเป็นมหาวิทยาลัยเล็ก ความเป็น
มหาวิทยาลัยใหม่ เป็นต้น จึงได้แก้ไขในข้อจ ากัดนั้น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ท้ังโดยการจัดท าป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ 
website ของ มมร.อส. การส่งจดหมายทุกเขตพื้นท่ีการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสถานศึกษาเอกชน ท า
ให้มีผู้สมัครในปี 2557 จ านวน 5 รูป/คน ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ จ านวน 20 รูป/คน 

จากการถอดบทเรียนการรับนักศึกษารุ่น 10 เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 และนักศึกษารุ่น 11 เพื่อเรียน
ในปีการศึกษา 2559 และนักศึกษารุ่น 12 เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 รุ่นละ 20 รูป/คน พบว่า นอกจากมาตรการ
ในการประชาสัมพันธ์ท่ีใช้เดิมแล้ว สาขาวิชาได้เพิ่มมาตรการต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วย เช่น ส่งจดหมายตรงถึง
สถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งการจัดท า facebook ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
แต่ละรายสื่อสารทาง website และขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันท าให้มีผู้สมัครเรียน ท าให้มีผู้สมัครรุ่น 
12 เพิ่มขึ้นกว่ารุ่น 10 รุ่น 11 จ านวน 9 คน/รูป (รุ่น 10 จ านวน 9 ราย มาเรียนจริง 5 ราย) และรุ่น 11 จ านวน 10 รูป/
คน ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ จ านวน 20 รูป/คนต่อปีการศึกษา และรุ่นที่ 12 จ านวน (รุ่น 12 จ านวน 12 
ราย มาเรียนจริง 10 ราย) 

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า จ านวนผู้สมัครในแต่ละปีการศึกษามีจ านวนไม่มากตามที่ก าหนดไว้อาจมี
สาเหตุดังที่กล่าวข้างต้น คือ ความเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ความเป็นมหาวิทยาลัยเล็ก ความเป็นหลักสูตรใหม่  
รวมทั้งสถานท่ีตั้งท่ีไม่ติดเส้นทางสาธารณะท าให้ไมเ่ป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวาง นอกจากน้ันยังมีปัญหา เมื่อรับเข้าเรียนแล้ว
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ยังมาหยุดเรียนกลางคัน ดังนั้น สิ่งที่หลักสูตรได้ให้ความส าคัญในการรับนักศึกษาใหม่ คือ การประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มีผู้สมัครเกินจ านวนที่ก าหนดให้มากขึ้น 

การรับนักศึกษารุ่น 12  เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 นอกจากมาตรการในการประชาสัมพันธ์ที่ใช้
เดิมแล้ว และเพิ่มความเข้มข้นในการด าเนินงานทาง facebook ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละราย เว๊บไซต์ของ 
มมร.อส.และเว๊บไซต์ของสาขาวิชา รวมทั้งขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันแล้ว สาขาวิชาได้เพิ่มมาตรการ
จัดท าข้อความประชาสัมพันธ์ โดยการจัดท าป้าย และลงข้อความรับสมัครในเว๊บไซต์ของ มมร.อส. เว๊บไซต์ของสาขาวิชา 
(website, facebook) และใช้วิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบ Face to Face ซึ่งเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธ์ได้ดี และยังด าเนินการแก่ผู้ประสงค์จะสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
ในปีการศึกษาต่อไปเพื่อแจ้งความจ านงที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.อส. ไว้ได้ตามล าดับ 

กระบวนการรับนักศึกษา 

          คณะกรรมการ – มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการสอบ เพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ตาม  กระบวนการการรับ
สมัครในขั้นตอนต่างๆ ตามลักษณะภาระงาน 

ระยะเวลา       – เดือนกันยายน – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
วิธีการสมัคร     - สมัครด้วยตนเอง ที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธรมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “ใบสมัคร” และแนบเอกสารประกอบการสมัคร
ตามที่ก าหนด 

คุณสมบัติผู้สมัคร – คุณสมบัติของผู้สมัครภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ (1) เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับ
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนดจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น ๆ ซึ่ง
หลักสูตรปริญญานั้นส านักคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) หรือสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง (2) มีเกรดเฉลี่ย
สะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม (3) ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ ์
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับเป็นนักศึกษาได้โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (4) ในกรณีที่จบการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
(5) ส าหรับผู้ที่ไมส่ าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาตรีทางด้านพทุธศาสนาและปรัชญา 
จะต้องศึกษารายวิชาทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด (6) มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรค
ร้ายแรงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (7) ไม่มีปญัหาดา้นเศรษฐกิจ  ครอบครัว  และการ
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เดินทาง ซึ่งเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามระเบยีนมหาวิทยาลัยมหามกฏุราช วิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

เอกสารสมัคร - เอกสารประกอบการรับสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน 
ส าเนาใบปริญญาบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รูปถ่าย
ขนาด 1.5 น้ิว และหนังสือรับรองจากหน่วยงาน 

รายวิชาท่ีสอบ  – พื้นฐานความรูภ้าษาอังกฤษระดับบณัฑิตศึกษา และวิชาพื้นฐานความรู้ พุทธศาสนาและ
ปรัชญา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาแบบอิงกลุ่ม 

การสัมภาษณ์  –  สัมภาษณ์พื้นฐานความรู้ในสาขาวิชา โดยคณะกรรมการที่ มมร. อส.  แต่งตั้ง 
การประกาศผลการสอบ – โดยการติดประกาศ แจ้งทาง wesite และหนังสือราชการ 

 

กลไกและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรับสมัคร 

      มีขั้นตอนกลไก ดังนี้ :- 
(1) ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั และสาขาวิชา 
(2) ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ มมร. อส. 
(3) เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
(4) เครือข่ายกลุ่มข้าราชการครู พยาบาล ทหาร ต ารวจ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง 
(5) เครือข่ายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 
(6) เครือข่ายของหน่วยงานปกครองสว่นท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 
(7) เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 
และมีเคร่ืองมือในการรับสมัคร ดังนี้ :- 

(8) ระเบียนบณัฑติศึกษาของ มมร พ.ศ. 2559 
(9) ประกาศ ค าสั่ง เกณฑ์ มาตรฐาน ของ มมร. และอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 
(10)  การประชาสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ การใช้ Social Media (เช่น website, facebook, line, 

email) ระดมความช่วยเหลือจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในลักษณะ face to face เป็นต้น 
(11)  บทเรียนและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น การรับนักศึกษาส าหรับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กและเป็น

มหาวิทยาลยัเฉพาะทางในแตล่ะปกีารศึกษา ขอเพียงให้มีผู้มาสมคัรได้ครบตามจ านวนท่ีประกาศรบั 
หรือเกินจ านวนไปเล็กน้อย ก็ถือว่าประสบความส าเร็จแล้ว   
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การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 
อธิบายขั้นตอนการด าเนินการ 

 
การเตรียมความพร้อมไม่ได้หมายถึงเฉพาะการปฐมนิเทศในระยะแรกเท่านั้น แต่หมายถึงกิจกรรมเพื่อเสริมการ

เรียนรู้ กิจกรรมเพื่อขจัดข้อจ ากัดของนักศึกษา และอื่นๆ ในทุกระยะที่มีการเรียนการสอนด้วย ระบบการเตรียม      
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นการเตรียมความพร้อมในระดับต่าง ๆ ดังนี ้

1)  ระดับสถาบัน  
2)  ระดับบัณฑิตวิทยาลัย  
3)  ระดับหลักสูตร  
4)  ระดับรายวิชา 

 
ทั้งนี้ จากการประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจากกรณีรุ่นที่ 8 ในปีการศึกษา 2556 การเตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ จึงเน้นให้ความส าคัญกับกิจกรรมการปฐมนิเทศนะดับบัณฑิตศึกษาและในระดับหลักสูตร 
ก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่คณะกรรมการบริหารตระหนักดีว่า ควรมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่สร้างความพร้อมได้มากกว่านี้ 

การประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจากกรณีรุ่นที่ 9 ในปีการศึกษาที่ 2557  และ รุ่นที่ 10 ปี
การศึกษา 2558 พบว่า การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยการปฐมนิเทศ ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาและใน
ระดับหลักสูตร เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2556 รวมทั้งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ระหว่างปีการศึกษา เช่น การจัดหา
เอกสาร ต ารา การสร้าง Facebook กลุ่ม เพื่อใช้ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ส่งงาน หรือรายงานผลการท างาน เป็น
ต้น ท าให้ได้แนวคิดว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ควรแสวงหาหรือจัดท าให้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเริ่มแรกของการเข้ามาศึกษาใหม่  ๆ 
ในช่วงแรก ๆ ของภาคเรียนท่ี 1 ซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกน าไปใช้ในการวางแผน และการด าเนินงานต่อไป 

จากการประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจากกรณีรุ่นที่  11 ในปีการศึกษา 2559 พบว่า การ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยการปฐมนิเทศ ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาและในระดับหลักสูตร เช่นเดี ยวกับปี
การศึกษา 2556, 2557 และ 2558 ท าให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักสูตร การเตรียม
เอกสารประกอบการสอน ต ารา การสร้าง Facebook และ Line กลุ่ม เพื่อให้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
มอบหมายงานและส่งงาน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ามาใหม่รู้จักเรียนรู้เทคโนโลยี และความส าคัญต่อระบบ
การเรียนการสอนในการพัฒนา และด าเนินการต่อไปในอนาคต  

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 จึงมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ระดับสถาบัน โดยการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ และทุกสาขาวิชา ร่วมกัน 

เพื่อความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวการเรียนการสอน อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวก ห้องสมุด และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา 
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2) ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมการปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจ และรับรู้ต่อระเบียบ ข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติ และมาตรฐาน ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนบทบาทหน้าที่และการส่งเสริม
สนับสนุนของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

3) ระดับหลักสูตร ด าเนินการดังนี ้
3.1) นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า

หลักสูตร นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาเข้าใหม่ เพื่อความรู้ความเข้าใจในแนวการจัดการเรียนการสอน 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน และอื่นๆ 

3.2) จัดหาต าราประกอบการเรียนการสอน โดยสาขาวิชาแนะน าต าราประกอบการเรียนการสอน  
3.3) จัดระบบส่งเสริมการเรียนรู้  เช่น การพัฒนาคุณภาพของระบบ WiFi  คุณภาพของระบบ

อิเล็คทรอนิคเพื่อน าเสนอรายงาน ระบบเสียง รวมทั้งการร่วมกันจัดท า social media เพื่อการ
ท างานหรือเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน การส่งงาน ในลักษณะเป็นกลุ่ม ที่ใช้กันมาก คือ  Line, 
facebook และ Messengers เป็นทั้งแบบกลุ่มปิด และกลุ่มเปิด 

3.4) จัดท า Line, facebook กลุ่ม  เพื่อรุ่นพี่กับรุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาซึ่งกันและกัน  
3.5) ตระหนักถึงปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้วย คือ (1) นักศึกษามีพื้นฐานทาง

ความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางพุทธศาสนาและปรัชญาที่แตกต่างกันเนื่องจาก
ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่แตกต่างกัน จ านวนปีที่ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 
ประสบการณ์การท างานและอายุการท างานที่แตกต่างกัน (2) นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจใน
พื้นฐานทางการวิจัยเนื่องจากจบปริญญาตรีสาขาที่ต่างกัน และยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยที่มีประสิทธิผล (3) นักศึกษาขาดทักษะภาษาอังกฤษที่
เพียงพอต่อการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต เนื่องจากบริบททางสังคมและการท างานไม่ส่งเสริมให้มี
โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งอันดับความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษของประเทศอยู่ใน
ล าดับที่ 46 จาก 47 ประเทศ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของ
นักศึกษาไว้ด้วย ดังนี้  
3.5.1) นักศึกษาทุกรายได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้วยรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษและพุทธศาสนาและปรัชญา ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรได้ก าหนด 
3.5.2) นักศึกษาทุกรายได้รับการฝึกปฏิบัติการแบบเข้มในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น

ข้อมูลทางวิชาการและทักษะการเขียนวิทยานิพนธ ์ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรได้ก าหนด 
4) ในระดับรายวิชา แต่ละรายวิชาได้ก าหนดกิจกรรมในคาบเรียนที่ 1 เป็นการท าความเข้าใจในรายวิชา 

จุดมุ่งหมาย ความคาดหวังในการเรียน ขอบข่ายเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
รวมทั้งการก าหนดกติกาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การมาเรียน การมีส่วนร่วม การท างานตามที่มอบหมาย 
การร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เป็นต้น 
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จากผลการด าเนินงานในปกีารศึกษา 2560 น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 

1) กรณีการรับนักศึกษา ปัญหาส าคัญ คือ การประชาสัมพันธ์ให้มีการรับรู้ถึงการประกาศรับสมัคร และการมา
สมัคร ซึ่งจะท าเฉพาะรูปแบบทางการ (formal) ได้ผลไม่มากนัก ต้องใช้รูปแบบไม่เป็นทางการ (informal) 
ประกอบด้วย โดยเฉพาะการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของหลักสูตรร่วมกันจากนักศึกษา ด้วยการขอร้องและการ
กระตุ้นให้นักศึกษารุ่นก่อนหน้าช่วยกันประชาสัมพันธ์แบบถึงตัวคนผู้สมัคร แนะน ามาสมัครเป็นรายคน  

เนื่องจากปัญหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตั้งอยู่ในท าเลที่อับ ไม่เป็น
เส้นทางสาธารณะ คนรู้จักไม่กว้างขวาง บางรายเข้าใจว่าเป็นมหาลัยสงฆ์ มจร. บางรายเข้าใจว่ามีแต่พระสงฆ์
เรียน ดังนั้น เพื่อผลการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561 นอกจากป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตตัวเมืองและ
เทศบาล หลักสูตรยังได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ติดไว้ในที่สาธารณะ 4 แห่ง คือ (1) ใจกลางเมืองที่
วัดศรีจันทร์ (2) ริมถนนมิตรภาพที่ต าบลท่าพระ (3) ริมถนนมิตรภาพที่บ้านส าราญ และ (4) ริมถนนมะลิวัลย์
บริเวณบายพาส เป็นต้น 

(1) กรณีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอทุกระยะในภาคการเรียน และตลอดปี
การศึกษา เพราะการเตรียมความพร้อมไม่ได้หมายถึงเฉพาะการปฐมนิเทศในระยะแรกเท่านั้น แต่หมายถึงทุก
ระยะที่มีการเรียนการสอน ผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องแสดงความตื่นตัว มีการกระตุ้น 
มีการปฏิสัมพันธ์ มีการสื่อสารถึงทิศทางการท างาน และผลการด าเนินงานให้นักศึกษาทราบทุกเรื่องทุกระยะ 
แม้บางเรื่องอาจจะพูดซ้ าๆ ทั้งในห้องเรียน และโดย social media ที่ได้ผลดีมาก คือ Line, facebook และ 
Messengers   

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.1-1 ประกาศรับสมคัร/แผ่นพับ/เวปไซต์/ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.1-2 ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
3.1-3 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบ 
3.1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
3.1-5 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบสัมภาษณ์ 
3.1-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
3.1-7 ประกาศฉบับที่ 30/2560 ลงวันท่ี 4 ธ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อใน

ระดับบณัฑติศึกษา ปีการศึกษา 2560 
3.1-8 รายชื่อนักศึกษาทุกช้ันปี ปีการศึกษา 2560 
3.1-9 ก าหนดการ โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ระดับบณัฑติศึกษา มมร.อส. 2560 

3.-1-10 ตารางการปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าศึกษา 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

4 4  100  √ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

-ไม่มีระบบ 
-ไม่มีกลไก 
-ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ 
ติดตาม และ
ปรับปรุง 
-ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

-มีระบบมี
กลไก 
-ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

-มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
-มีการประเมิน
กระบวนการ 
-ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

-มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมิน
กระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

-มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
-มีการประเมิน
กระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

-มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
-มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผูต้รวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 โดยหลักการแล้วไม่มีสิ่งใดท่ีมีความสมบูรณ์แบบ แต่ความคาดหวังของหลักสูตร คือ ความพยายามให้นักศึกษา
ได้ท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพที่ใกล้กับความสมบูรณ์แบบนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ดังนั้น ในการควบคุมดูแล
การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรจึงให้ความส าคัญกับสื่อสารให้นักศึกษาได้ตระหนักและรับรู้ถึงความคาดหวังใน
การท าวิทยานิพนธ์ที่ท้าทาย เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดความตระหนักและแรงบันดาลใจในการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพ ดังนี ้

1) ให้มีความลุ่มลึกการท าวิจัยในระดับสูง เป็นประเด็นที่ท้าทาย มีการจัดการและลึกซึ้งกับปัญหาเชิง
จริยธรรม สื่อความคิด และข้อสรุปจากผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และความเป็นผู้น าการวิจัยใน
สาขาวิชา 

2) ให้มีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญในองค์ความรู้ระดับสูงในศาสตร์ทางพุทธศาสนาและปรัชญา  

3) ให้มีทักษะการพัฒนางานด้านการวิจัยทางพุทธศาสนาและปรัชญา ให้ได้ความรู้ใหม่ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 

4) ให้มีทัศนคติ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและทางวิชาชีพ 
นอกจากน้ัน ได้ก าหนดแนวการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์เพ่ือความมีคุณภาพของวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 
3) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 
4) ภาระการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 
5) การเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 
6) การก าหนดวันสอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบ การเผยแพร่ผลงานวิจัยหลังการสอบ การขอ

อนุมัติส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ เง่ือนไข และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
7) การยึดถือหลักการของกลไกในกระบวนการเรียนรู้เพื่อคุณภาพของวิทยานิพนธ์ 

- เป็นกลไกเพื่อความต่อเนื่อง 
- เป็นกลไกเพื่อการปฏิบัติจริง 
- เป็นกลไกเพื่อการเรียนรู้ร่วม 
- เป็นกลไกเพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจจากภายใน 
- เป็นกลไกท่ียึดแนวคิด No One Left Behind – เว้นแต่จะไม่เดินทางร่วมไปกับกลุ่มเอง 
- เป็นกลไกท่ีส่งเสริมประเด็นท่ีท้าทาย ใหม่ๆ มีประโยชน์ และแหล่งปฐมภูมิ 
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- เป็นกลไกท่ีค านึงถึงพันธะกิจความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
จากการประเมินผลการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์จากกรณีของนักศึกษาในรุ่น 8  ถึงรุ่นที่ 11  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง 2559 พบว่า การก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อการบรรลุผล เริ่มต้นตั้งแต่ภาคเรียนแรก จนถึงภาค
เรียนสุดท้ายเพื่อโอกาสส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด คือ (1) นักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับ “ระเบียบ
วิธีวิจัย” ในภาคเรียนแรก (2) น าเสนอเค้าโครงวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องในภาคเรียนที่สอง (3) ก าหนดสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต่อเนื่องในภาคเรียนที่สาม ตลอดถึงการก าหนดมาตรการเสริมการให้ค าปรึกษาของกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท าวิทยานิพนธ์ ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดตั้งกลุ่มบริหารตนเอง 
(Self-Manged Group) บริหารจัดการเพื่อจัดท าเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ด้วยกลุ่มนักศึกษาเอง ด้วยความเชื่อในแนวคิด “ให้
เกิดแรงจูงใจแรงบันดาลใจจากภายในตัวนักศึกษาเอง จะท าให้มีพลังขับเคลื่อนได้ดีกว่าแรงบังคับจากภายนอก” ให้
นักศึกษาสามารถก าหนดวันเวลาเพื่อการมาพบปะกันในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เพื่อท างานร่วมกัน มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน า ปรึกษา ด้วยวิธีการและบรรยากาศเหมือนการมาเรียนในภาคเรียนปกติ 
เพียงแต่ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีการคิดหน่วยกิต   การจัดท ากลุ่ม Line กลุ่ม –Facebook กลุ่ม และ Email กลุ่ม เพื่อ
การติดต่อสื่อสาร การนัดหมายการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การส่งงาน การให้ค าแนะน าปรึกษา และอื่นๆ ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่ใช้ทั้งในรายวิชาเรียน และนอกรายวิชาเรียน เป็นวิธีการที่ใช้กันปกติตั้งแต่นักศึกษาเริ่มมาเข้าเรียนในภาคเรียนแรก 
และได้น ามาใช้กระบวนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกภาคเรียนด้วย 

จากการประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ พบว่า หลักสูตรได้ก าหนดห้องคลินิกวิทยานิพนธ์ และ
ยังก าหนดมาตรการเพื่อการจูงใจให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นเพื่อความส าเร็จในการท างาน และความส าเร็จในการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งอาจารย์ 
ผู้สอน ทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และทั้งนักศึกษา โดยบทบาทหน้าที่หลักของฝ่ายอาจารย์ทุกรายที่ท างานในลักษณะ
ประสานสัมพันธ์กัน คือ การให้ค าแนะน าปรึกษาถึงแนวทางหรือทิศทางการท าวิจัยที่ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการ
ขอดูผลงาน เพื่อดูความก้าวหน้า และดูคุณภาพของงานเป็นระยะๆ ว่าเป็นไปอย่างถูกทิศทางและอย่างมีคุณภาพแล้ว
หรือไม่ ขณะเดียวกันต้องกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาท างานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ด้วย เพราะนักศึกษามี
ข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและภาระงาน ซึ่งในบางครั้งบางเวลา อาจหลุดหายไปจากกระบวนการหรือจากกลุ่มเพื่อน ต้องใช้
เทคนิควิธีเพื่อดึงเข้าสู่กระบวนการให้ได้ ในฝ่ายของนักศึกษา จะต้องเน้นการท างานในหลักการส าคัญ 2 หลักการ คือ 
self working และ self managed group 
  ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรจึงยังคงมีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย “แนวคิด
และแนวปฏิบัติเพื่อคุณภาพวิทยานิพนธ์” ดังจะกล่าวโดยสังเขปข้างล่างนี้  

1) ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อการบรรลุผล – เริ่มต้นตั้งแต่ภาคเรียนแรก จนถึงภาคเรียนสุดท้าย เพื่อโอกาส
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

2) นักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา แนวโน้มและนวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษา และวิพากษ์การศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาค ในภาคเรียนแรก  
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3) นักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับ “ระเบียบวิธีวิจัย” ในภาคเรียนแรก 
4) น าเสนอเค้าโครงวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องในภาคเรียนท่ีสอง 
5) ก าหนดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องในภาคเรียนท่ีสาม 
6) ก าหนดมาตรการเสริมการให้ค าปรึกษาของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ - เพื่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท าวิทยานิพนธ์  
- ก าหนดห้องคลินิกในการท าวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกสามารถเข้าท างานได้ตลอดตามเวลาที่ก าหนดได้

ด้วยตนเอง และเป็นกลุ่ม พร้อมกับสามารถรับค าปรึกษาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทุกท่าน 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดตั้งกลุ่มบริหารตนเอง (Self-Managed Group) บริหารจัดการเพื่อจัดท าเค้า

โครงวิทยานิพนธ์ด้วยกลุ่มนักศึกษาเอง ด้วยความเช่ือในแนวคิด “ให้เกิดแรงจูงใจแรงบันดาลใจจาก
ภายในตัวของนักศึกษาเอง จะท าให้มีพลังขับเคลื่อนได้ดีกว่าแรงบังคับจากภายนอก” ให้นักศึกษา
สามารถก าหนดวันเวลาเพื่อการมาพบปะกันในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เพื่อท างานร่วมกัน มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงคอยให้แนะน าปรึกษา ด้วยวิธีการและบรรยากาศเหมือนการมา
เรียนในภาคเรียนปกติ เพียงแต่ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีการคิดหน่วยกิต 

- จัดท า Line กลุ่ม - Facebook กลุ่ม Messengers กลุ่ม และ Email กลุ่ม เพื่อการติดต่อสื่อสาร 
การนัดหมาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การส่งงาน การให้ค าแนะน าปรึกษา และอื่นๆ ซึ่งเป็น
วิธีการที่ใช้ทั้งในรายวิชาเรียน และนอกรายวิชาเรียน เป็นวิธีการที่ใช้กันปกติตั้งแต่นักศึกษาเริ่มมา
เข้าเรียนในภาคเรียนแรก และได้น ามาใช้ในกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกภาคเรียน
ด้วย 
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
อธิบายขั้นตอนการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาศึกษาภาพของนักศึกษา ด้วย 2 แนวทางหลัก คือ 
(1) พัฒนาด้วยแนวคิด และ (2) พัฒนาด้วยกิจกรรมการปฏิบัติ โดยมีความคาดหวังว่า เมื่อมีการพัฒนาแล้ว ผลจากการ
พัฒนานั้น จะส่งผลต่อการบรรลุผลตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านความส าคัญระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการด าเนินชีวิตตาม
แนวพุทธ ดังนี้ คือ 
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1) การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้วย “แนวคิด” มีดังนี้ 
- เน้นการสร้างจิตส านึกของการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่จะต้องทุ่มเท ตั้งใจ เอาจริงเอาจัง มุ่ง

คุณภาพในทุกกรณี โดยการกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นระยะๆ ด้วยความเช่ือ
ที่ว่า หากกระตุ้นให้พวกเขาเกิดการตระหนัก รับรู้ และมีจิตส านึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาเองแล้ว จะ
เกิดการพัฒนาศักยภาพของเขาเองอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และอย่างไม่มีใครไปช้ีน าพวกเขาได้ 

- เน้นการพัฒนาด้วยแนวคิดที่ว่า นักศึกษาไม่ได้เป็นแก้วเปล่าหรือกระสอบเปล่าที่ผู้สอนจะผูกขาดยัดเยียด
อะไรลงไปให้ แต่นักศึกษาทุกคนต่างมีศักยภาพในตัวเอง มีประสบการณ์การเรียนรู้ในตัวเอง  ผู้สอนจะท า
หน้าที่เป็นผู้ดึงเอาศักยภาพ ดึงเอาประสบการณ์การเรียนรู้ของเขาออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อบูรณาการกับ
ความรู้เชิงทฤษฎีและเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกโดย
หลักการ “Less Us, More Them” และ “Work Together, Learn Together” และหลักการทาง
พระพุทธศาสนาและปรัชญาให้มาก สร้างบรรยากาศแบบเปิด สร้างเสริมพลังทางวิชาการซึ่งกันและกัน  

- เน้นการพัฒนาด้วยแนวคิด Active Learning และ Learning by Doing และ Creative Learning ด้วย
การเรียนรู้ถึงระดับการประยุกต์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการน าเสนอสิ่งใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ 
ทั้งในรายวิชาเรียน ในกิจกรรมเสริม และในวิถีชีวิต ให้เป็นตัวการเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
น าวิทยาการที่ได้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา 

- เน้นการพัฒนาด้วยแนวคิด “The Word is Classroom” ไม่ใช่ “Classroom is the World” และโดย 
“Anywhere, Anytime, Anyone” โดยอาศัยดิจิตอลเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งต่อการ
เรียน และต่อการท าวิทยานิพนธ์  อย่างก่อให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างก่อให้เกิดความรักในการ
เรียนรู้ และอย่างน าไปสู่พฤติกรรมการศึกษาตลอดชีวิต  

2) การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้วย “กิจกรรมการปฏิบัติ” มีดังนี้ 
- เน้นความมีคุณภาพของรายวิชาที่สอน การจัดอาจารย์ผู้สอน การก าหนดประเด็นหรือหัวข้อในการสอน

ใหม่ๆ ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลง การใช้วิธีการสอนส าหรับการศึกษาศตวรรษท่ี 21 และการประเมินผลการ
สอนที่เหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ โดยพิจารณาได้จากแผนการเรียนการสอนใน มคอ. 3 ผลการ
ประเมินผลจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 5 และผลการประเมินผลการบริหารหลักสูตรในแต่ละภาคเรียน
ใน มคอ. 7 

- การปฏิบัติธรรมในภาคสนาม นอกเหนือจากรายวิชาเรียน ดังนี้ 
1) โครงการปฏิบัติ ณ วัดทรงศิลา (ถ้ ากวาง)  อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น วันที่ 30 พ.ย. – 3 

ธันวาคม 2560 เป็นเวลา 4 วัน 
2) โครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าดงคล้อญาณสัมปันโน บ้านดงคล้อ ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว 

จังหวัดเพชรบูรณ์ วันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2561 เป็นเวลา 3 วัน 
- การเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการอื่นๆ เช่น 
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1)  โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ าโขง จาก 6 ประเทศ (ไทย,ลาว,พม่า,กัมพูชา
,เวียดนาม และจีน) ร่วมงานพัฒนาพระนักเผยแผ่เขตลุ่มน้ าโขง ท่ี มมร. อส 8-11 สิงหาคม 2560 

2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พ.ศ. 2560 ณ มมร.วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
3) โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคารศูนย์วิทยบริการสิ

รินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน (2 กันยายน 2560) 
4) โครงการวิพากษ์วิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขต

อีสาน จากการประเมินผลพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบว่า ปีการศึกษา 2560 มีหลักการ
พัฒนานักศึกษาใน 2 ด้าน คือ ด้านแนวคิด เพื่อให้นักศึกษารู้จักกระบวนการการศึกษา การค้นคว้าหาความรู้ 
การวิจัย การรู้จักใช้เทคโนโลยี การท างานเป็นกลุ่ม และมีทักษะในการท าวิทยานิพนธ์  และด้านกิจกรรมการ
ปฏิบัติ เพื่อให้รู้จักหน้าท่ี รู้จักตนและบุคคลอื่นอย่างมีสติ รู้จักการท าสมาธิ การเสียสละสิ่งของ และหลักธรรม
ในทางพุทธศาสนา ตลอดถึงการเกิดแนวคิด ความรู้วิชาการใหม่ๆตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

 

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นจุดเน้นที่ให้ความส าคัญ ดังเห็นได้จากการปฏิบัติใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ คือ 

1) การใช้กรอบแนวคิด “กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาศตวรรษที่ 21” ในการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2559 

2) การใช้กรอบแนวคิด “ความต้องการนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21” 
เพื่อการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) 

3) การก าหนดเป็นประเด็นการเรียนการสอนในรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด 
4) การน าหลักการและแนวคิดการศึกษาศตวรรษที่ 21 มาใช้เป็นแนวปฏิบัติของการสอน 
5) การเขียนหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ประกอบการเรียนการสอนและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
6) การเขียนบทความเกี่ยวกับการศึกษาศตวรรษที่ 21 ทั้งของอาจารย์และของนักศึกษา 
7) การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับศตวรรษที่ 21 
8) การน าไปเผยแพร่แนวคิดและแนวปฏิบัติการศึกษาศตวรรษที่ 21 ใช้ทั้งภายในและภายนอก 

  นอกจากการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ข้างต้นแล้ว การเสริมสร้างที่ส าคัญอีกก็คือ 
1) ความต้องการศาสตร์การสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 ดังทัศนะของ Churches ที่เสนอแนวคิดไว้ใน

บทความ “21st Century Pedagogy” ว่า การสอนในศตวรรษที่ 21 จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากอดีต โดยจะต้องมุ่งให้
นักเรียนสร้างสรรค์ความรู้ (create knowledge) จากกระบวนการได้รับความรู้ (knowledge acquisition) การลงลึก
ในความรู้ (knowledge deepening) และการสร้างสรรค์ความรู้ (knowledge creation) ดังนั้น ศาสตร์การสอนจึง
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จะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระท า (learning by doing) จากงานหรือ
จากกิจกรรมในบริบทหรือปัญหาในโลกที่เป็นจริง (real world problem) โดยกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จะน าไปสู่
การพัฒนาทักษะการคิด (thinking skills) จากทักษะขั้นต่ าไปสู่ทักษะขั้นสูงกว่า ตามการจ าแนกล าดับขั้นการเรียนรู้ของ 
Bloom (Bloom’s taxonomy) คือจากทักษะการคิดในระดับความจ า (remembering) ความเข้าใจ (understanding) 
และการประยุกต์ใช้ (applying) ที่เป็นจุดเน้นของการเรียนรู้ในยุคอุตสาหกรรม ไปสู่ทักษะการคิดในระดับการวิเคราะห์ 
(analyzing) การประเมินค่า (evaluating) และการสร้างสรรค์ (creating) อันเป็นจุดเน้นของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

2) ความต้องการผู้เรียนส าหรับศตวรรษที่ 21  ภาพในการมองผู้เรียน (learner) ส าหรับศตวรรษที่ 21 จะ
เปลี่ยนไป จากการมองบุคคลในวัยเยาว์ที่ต้องเดินทางไปโรงเรียน ใช้เวลาเรียนกับรายวิชา เพื่อรับเกรด และส าเร็จ
การศึกษา เป็นการมองผู้เรียนในบริบทใหม่ คือ (1) กระตุ้นปลุกเร้าให้ผู้ เรียนเป็นบุคคลเจ้าความคิดเจ้าปัญญา 
(resourceful) ที่ยังคงมีการเรียนรู้แม้หลังเลิกเรียนในแต่ละวัน หรือแม้พ้นจากวัยเรียนไปแล้ว (2) ให้ความส าคัญกับ
ความสนใจและช่วยให้เรียนรู้เตรียมตัวสู่โลกท่ีเป็นจริง (3) กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเพื่อเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และ (4) ใช้หลักความยืดหยุ่นในวิธีการสอน ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม (whole child) ให้เป็นคน
เต็มคน (whole person) เน้นพัฒนาทักษะเพื่อความอยู่รอด 7 ประการตามทัศนะของ Tony Wagner คือ (1) ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (2) ทักษะการท างานร่วมกันผ่านเครือข่ายและการน าผู้อื่นโดยอิทธิพล ไม่ใช้การ
บังคับ (3) ทักษะความคล่องแคล่วและสามารถปรับตัว (4) ทักษะการริเริ่ม และการเป็นผู้ประกอบการ กล้าคิดกล้าท า 
(5) ทักษะการสื่อสารโดยการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิผล (6) ทักษะการเข้าถึงและการวิเคราะห์สารสนเทศ และ (7) 
ทักษะความเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ 

3) ความต้องการทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21  เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่สังคมในอนาคตที่ซับซ้อน ดัง
ทัศนะของ Conley ศาสตราจารย์ประจ า Center for Educational Policy Research Department, University of 
Oregon ที่ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ทางปัญญา (key cognitive strategies) ที่จะช่วยให้นักเรียนน าเอาสิ่งท่ีรู้หรือสิ่ง
ทีก่ าลังเรียนรู้ไปใช้หลายแนวทาง พอๆ กับที่จะน าไปพัฒนาความสามารถในการบริหารตนเอง มีดังนี้  คือ (1) เปิดกว้าง
ทางปัญญาในวิชาที่เรียนอยู่ (2) ยอมรับอย่างมีหลักฐานสนับสนุน (3) วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจอย่างเชื่อถือได้  (4) ยึดความ
เป็นเหตุผล โต้แย้ง และพิสูจน์  (5) แปลความและเปรียบเทียบความเห็นต่าง (6) รู้วิธีแสวงหาค าตอบที่ถูกต้อง  (7) 
หาทางเลือกหลายๆ ทางเพื่อแก้ปัญหา หรือดังทัศนะของ Costa and Kallick (2008) ผู้เขียนบทความ “21st Century 
Learning: Preparing Students For Complex Futures” ที่ให้ความส าคัญกับประเด็นทางอารมณ์ (disposition) คือ 
(1) ความต่อเนื่องทนนาน (2) แสวงหาด้วยความตื่นตาตื่นใจ (3) มุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง ความแม่นย า และความช านาญ 
(4) สื่อสารด้วยความชัดเจน (5) ความอยากรู้อยากเห็น ชอบสืบสวน ชอบตั้งค าถามและประเด็นปัญหา (6) คิดทางบวก
และคิดในทางที่ด ี

จากความต้องการเสริมสร้างการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถน าแนวความคิดทักษะมาปรับใช้ในวิธีการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ขอสาขาโยน ามาใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาด้วย นั่นคือ แนวคิดการสอนที่เน้นหลักการ Less Us, 
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More Them (หรือ Study Less, Learn More) ให้เป็น active learning และใช้แนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดช้ันสูง
ตามทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy ที่ปรับใหม่ ปี 2001 และ Digital Bloom’s Taxonomy ปี 2007 มาใช้ด้วย โดย
เน้นการมอบหมายงานเพื่อศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และสืบค้นข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมในหัวข้อท่ีจะศกึษาหรือที่
ก าหนด การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ
สรุปผลการอภิปรายร่วมกัน 

พิจารณาจากผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง รุ่น 8 รุ่น 9 และรุ่น 10 ในภาคเรียนแรกของปี
การศึกษา 2556, 2557, 2558 , และปีการศึกษา 2559 ตามล าดับ พบว่า อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีผลการเรียนรู้ใน
เนื้อหาวิชา และมีความพึงพอใจในเนื้อหารายวิชา รวมทั้งวิธีการสอนตามแนวคิดการศึกษาศตวรรษที่ 21 ทุกรุ่น ดังนั้น 
ในปีการศึกษา 2560 – สาขาวิชาจึงยังให้ความส าคัญกับการโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างต่อเนื่อง  
         ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาได้ด าเนินการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
      (1) น าแนวคิดในวิธีการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการเรยีนการสอนทุกรายวิชาด้วย นั่นคอื แนวคิด
การสอนที่เน้นหลักการ Less Us, More Them (หรือ Study Less, Learn More) ให้เป็น active learning และใช้
แนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดชัน้สูงตามทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy ทีป่รับใหม่ ปี 2001 และ Digital Bloom’s 
Taxonomy ปี 2007 มาใช้ด้วย 
      (2) น าผลการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในระหว่างเรยีน (ส่วนใหญ่เป็น Power point ที่น าเสนอรายงานในช้ัน
เรียนแตล่ะคาบเรยีน) เผยแพรสู่่สาธารณะทาง Facebook แบบเปดิของกลุ่มนักศึกษา และการน าไป Share ต่ออาจารย์
ประจ ารายวิชา ซึ่งมี Fan club ทั้งที่เป็นสถานศึกษา นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 
รวมทั้งศิษย์เก่า และนักวิชาการ 
       (3) ส่งเสริมนักศึกษาท าวิจยัในประเด็นเกีย่วกับการศึกษาศตวรรษที ่21 ของรุ่นที่ 11 ได้แก่  
1. นายธวัชชัย สามหาดไทย ศึกษาพัฒนาการการก าเนิดมนุษยใ์นพระพุทธศาสนาเถรวาท : ใน

ครรภ์ 9 เดือน 
2. นางสาวธนัทพร  อุทัยสุทธิจิตร ศึกษาวิเคราะห์การขัดเกลากเิลศตามหลักพุทธปรัชญาเถราวาท 
3. นางสาวปิยพัชญ์  กุลเจริญพงศ ์ การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

องค์กรบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั มหาชน (เอสซีจี) 
4. นายประเสริฐ  ชมพรมมา ศึกษาวิเคราะห์หลักปรัชญาที่ปรากฎในวรรณกรรมการต์ูนดรา้

ก้อนบอล 
5. พระขจรศักดิ์ จกฺกธมฺโม/ผดุงสันต์ วิเคราะหห์ลักการพัฒนาภาวะผู้น าในพุทธปรัชญาเถรวาทของเจ้า

คณะอ าเภอในจังหวัดมหาสารคาม 
6. พระฉัตรชัย อคฺคชโย/สิงห์โตแก้ว วิเคราะหบ์ทบาทของสามเณรในจงัหวัดเลย 
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7. พระบุญชู  จตฺตมโล/ภญิโญภาพ ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเผยแผธ่รรมของพระปณุณมันตานีบตุร
เถระ 

8. พระพิศาล วิสาโล/ผาสุกสิทธิพงศ์ ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมกับการสาธยายธรรมในพระพุทธศาสนา
เถรวาท 

9. พระศุกลวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน/แหวะสอน ศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัตสิมาธิของนักเรียน โรงเรียนค าเจริญ
วิทยาคม ต าบลค าใหญ่ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์

10 นางสาวจีรวรรณ โสภัณ การวิเคราะห์หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระโสภณวิสุทธิ
คุณ (บุญเพ็ง กัปปโก) 

 
จากการประเมินผลการเสริมสร้างและพัฒนานักศกึษา สามารถสรุปได้ใน 2 กรณี คือ 
1. กรณีสรุปผลจากรายวิชาท่ีเรียน ดังนี้ 
     1.1) ผลจากการประเมินจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
           (assessment of Learning) ในปีการศึกษา 2560 ตามกรอบ TQF (ดูตารางในแฟ้ม) 
     1.2) ผลการประเมินจากแบบประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอน 
            (assessment for learning) ประเมินโดยนักศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน  ที่จะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในโอกาสต่อไป ปรากฏผลการประเมิน (ดูตารางในแฟ้ม) 

     1.3) แบบประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment as learning) ประเมิน
โดยนักศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาประเมินวิธีการเรียนรู้ของตนเอง สามารถน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ ปรากฏผลการประเมิน (ดู
ตารางในแฟ้ม) 

2. กรณีสรุปผลจากการด าเนินงานที่เชื่อมโยมกับกรณีอื่น ๆ 
       การด าเนินงานของสาขาวิชาเพื่อเสริมสร้าง “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล”        
ดังอธิบายข้างต้น มีผลการด าเนินงานที่เกินกว่าเจตนารมณ์ตามที่ระบุในตัวบ่งช้ีของ สกอ. เพราะไม่ได้มุ่งหวังเพียงการ
พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เท่าน้ัน แต่ยังมีการด าเนินงานอ่ืน ๆ อีกดังนี้ 
      - น าเอาองค์ความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับการศึกษาศตวรรษที่ 21 ทั้งในเรื่องของครูผู้สอน ผู้เรียน พื้ นที่ห้องเรียน 

หลักสูตร ศาสตร์การสอน วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ เป็นต้น มาศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันด้วย 
      - น าแนวคิดในวิธีการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาด้วย โดยพระครูปลัด     

สุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร., ดร.ประสงค์ พรมศรี และอาจารย์ในสาขาวิชา ได้น าเอาแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ไปใช้ (ด้วยตนเอง และแนะน าคนอื่น) กับหลักสูตรอื่นๆ ด้วย ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับ “anywhere anytime anyplace anyone” และ “learning by doing” และ
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ความพยายามใช้ทักษะการคิดขั้นสูงตามทฤษฎีของ Bloom ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักศึกษา 
โดยเน้นทักษะการคิดในระดับ applying-analyzing-evaluation-creating/synthesizing  

      - เผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาสู่สาธารณะทาง Facebook 
      - นักศึกษาเกิดแนวคิด มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเพื่อการน าไปปฏิบัติในสถานศึกษา 
      - นักศึกษาหลายรายได้ท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการศึกษาศตวรรษที่ 21 
      - หนังสือท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเขียน ยังคงได้รับการจ าหน่ายเผยแพร่ในสาธารณะและมีผู้น าไปใช้เพื่อการ

เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดเวลา  

การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
สังคมไทย(สาขาวิชาด้วย)ควรมีการศึกษาแนวคิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแบบเก่า (ศตวรรษ

ที่ 20) สู่กระบวนทัศน์การศึกษาแบบใหม่ (ศตวรรษที่ 21) กันอย่างจริงจัง เพราะปัญหาทางการศึกษาหลายประการ
น่าจะมีสาเหตุมาจากการใช้แนวคิดตามกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแบบเก่า (ศตวรรษที่ 20) จึงไม่สอดคล้องกับกระบวน
ทัศน์การศึกษาแบบใหม่ (ศตวรรษท่ี 21) 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.2-1 แผน ป. QA 06 
3.2-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3.2-3 แบบให้ค าที่ปรึกษา 
3.2-4 คู่มือการท าวิทยานิพนธ ์
3.2-5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พ.ศ. 2560 ณ มมร.วิทยาเขตอสีาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
3.2-6 โครงการปฏิบัติ ณ วัดทรงศิลา (ถ้ ากวาง)  อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 30 พ.ย. – 3 

ธันวาคม 2560 เป็นเวลา 4 วัน 
3.2-7 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผเ่ขตลุม่แม่น้ าโขง จาก 6 ประเทศ (ไทย,ลาว,พม่า,กัมพูชา

,เวียดนาม และจีน) ร่วมงานพัฒนาพระนักเผยแผเ่ขตลุ่มน้ าโขง ท่ี มมร. อส 8-11 สิงหาคม 2560 
3.2-8 โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศกึษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคารศูนย์วิทยบริการสิริน

ธร มมร. วิทยาเขตอีสาน (2 กันยายน 2560) 
3.2-9 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ณ มจร.ขอนแก่น (28 มีนาคม 2561) 
3.2-10 การวิพากษ์วิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอสีาน 
3.2-11 โครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าดงคล้อญาณสมัปันโน บ้านดงคล้อ ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว 

จังหวัดเพชรบูรณ์ วันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2561 เป็นเวลา 3 วัน 
3.2-12 แบบประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงวธิีการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 4 100 √ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

เร่ืองท่ีก าหนดให้รายงานเกี่ยวกับผลที่เกิดกับนักศกึษาตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 1) การคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 2) การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ไม่มีการ
รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 

- มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
ค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานท่ี
ดีขึ้นในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นใน
ทุกเรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสตูรในสถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผูต้รวจประเมิน 
สามารถให้เหตผุลอธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่นอยา่งแท้จริง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
                      การคงอยู่ และความส าเร็จ 

 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในปีการศึกษา 2560 ยังเท่ากับในปีการศึกษาที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า มีอัตราการคงอยู่    

100 % ดังข้อมูลแสดงในตาราง  
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิม

ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
นักศึกษารุ่น 
8 รับเข้าป ี

2556 

นักศึกษารุ่น 
9 รับเข้าปี 

2557 

นักศึกษา
รุ่น 10 
รับเข้าป ี
2558 

นักศึกษารุ่น 
11 รับเข้าป ี

2559 

นักศึกษารุ่น 
12 รับเข้าป ี

2560 

ปี 1 6 6 5 10 11 
ปี 2 - 6 6 5 10 
รวม - 12 11 15 21 
จบ   - - - 

ตกค้าง   - - - 
ร้อยละนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด
การศึกษา (ค านวณจาก
นักศึกษาปี 2 ของแต่ละ
รุ่น) 

  100 100 100 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษา 

 
การจัดช่องทางการยื่นข้อร้องเรียนของนกัศึกษา  

สาขาวิชาได้จัดท าค าช้ีแจงเกี่ยวกับการยื่นข้อร้องเรียนของนักศึกษาให้นักศึกษาได้ทราบในวันปฐมนิเทศ ดังนี้ 
1. เร่ืองร้องเรียน หมายถึง  ปัญหา / ความคับข้องใจ / ความสงสัย / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / อื่นๆ  ที่

นักศึกษาต้องการแสดงออก ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ต้องการได้รับความกระจ่าง หรือที่ได้รับผลกระทบ
จากการกระท าของบุคคล/บุคลากรในสาขาวิชาหรือหน่วยงานของ มมร. อส. 

2. ช่องทางส่งเร่ืองร้องเรียน  ได้แก่   
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(1) ยื่นเรื่องด้วยตนเองต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้บริหาร      
มมร. อส. ระดับใดระดับหนึ่งที่เกี่ยวข้อง 

(2) ส่งทางจดหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้บริหาร มมร. 
อส. ระดับใดระดับหนึ่งที่เกี่ยวข้อง        

(3) โทรศัพท์หรือโทรสารถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้บริหาร 
มมร. อส. ระดับใดระดับหนึ่งที่เกี่ยวข้อง 

(4) e-mail ถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้บริหาร มมร. อส. 
ระดับใดระดับหนึ่งที่เกี่ยวข้อง 

- การด าเนินการให้เป็นเรื่องลับทุกข้ันตอน  
- ระยะเวลาการด าเนินการไม่เกิน 30 วัน 

การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
          ไม่มี เนื่องจากไม่มีข้อร้องเรียน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3.3-1 สถิตินักศึกษา 
3.3-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.3-3 รายชื่อนักศึกษา - รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.3-4 -หัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติรุ่น 11 และก าหนดสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์
3.3-5 - แบบฟอร์มยื่นค าร้อง 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 4 100 √ 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 

จุดแข็ง 
 หลักสูตรมีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่าง
ท างานเสริมซึ่งกันแล้ว ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ไม่มีเล่นการเมืองทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 
นอกจากน้ันหลักสูตรยังได้พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการท าวิทยานิพนธ์
ที่มุ่งความส าเร็จและมุ่งคุณภาพของสาขาวิชา  
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จุดที่ควรพัฒนา 

เป็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นก่อนนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร นั่นคือ 
นักศึกษาบางรายขาดทักษะด้านภาษา ความรู้ด้านพุทธศาสนาและปรชัญา และวิจัย เพราะจบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีต่างสาขากัน 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

สาขาวิชาฯ ให้ความส าคัญกับทุกเรื่อง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และตามตัวบ่งช้ีในการประเมิน
ตนเอง (SAR)  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท าผลงานวิชาการของอาจารย์ การจัดการเรียนการสอน การก าหนดระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์ การริเริ่มงานวิจัยใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา โดยเช่ือว่าทุกเรื่องต่าง
มีความส าคัญและต่างส่งผลต่อความส าเร็จของนักศึกษาท้ังสิ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


