
 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง  
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ค าน า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นอย่างดี โดยถือเป็นหัวใจส าคัญและเป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในอันที่จะเป็นกลไก
ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา มีคุณภาพในทุกพันธกิจ  เริ่ม
ตั้งแต่การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มนี้  เป็นการประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ แสดงถึงผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ทราบสถานภาพที่แท้จริงอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ๓ ตัวบ่งชี้ กระบวนการ (Process) ๗ 
ตัวบ่งชี้ ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) ๓ ตัวบ่งชี้ ใช้ระบบการให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
 ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกส่วนงานที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะ
เป็นข้อมูลส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลั ยให้มีคุณภาพ
สืบไป  
 
 
 
 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

          

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
สารบัญ 

หน้า 
ค าน า  
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร   (๑)  
บทที่ ๑  บทน า   ๑   
 ๑.๑  ชื่อสถาบัน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา ๑   
 ๑.๒  ปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน์ ๔   
 ๑.๓ โครงสร้างองค์กร ๕ 
 ๑.๔ รายชื่อผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๖ 
 ๑.๕ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ๘ 
 ๑.๖ จ านวนนิสิต ๑๘  
 ๑.๗  จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายปฏิบัติการ ๒๐ 
 ๑.๘ งบประมาณและอาคารสถานที่ ๒๔  
 ๑.๙ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต ๓๑ 
 ๑.๑๐ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๓๒ 
บทที่ ๒  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี ๔๑  
 องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต ๔๑  
 องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย ๕๘ 
 องค์ประกอบที่ ๓  การบริการทางวิชาการ ๗๐  
 องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๗๖  
 องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ ๘๑ 
บทที่ ๓ สรุปผลการประเมิน ๑๐๔  
  ๓.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  ๑๐๔ 
   ๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ๑๐๕ 
ภาคผนวก       ๑๐๖ 
 ข้อมูลพ้ืนฐานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๐๗ 
  ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๑๖ 
     ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
               ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๑๘ 



(๑) 
 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 
๒๔๓๐ เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์  
 ต่อมา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดต้ราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มี
สถานภาพเป็นนิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและ
ให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ๕ คณะ ๑๑ วิทยาเขต ๑๗ วิทยาลัย ๓ โครงการขยาย
ห้องเรียน และ ๑๔ หน่วยวิทยบริการ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันสมทบในประเทศไทย ๑ แห่ง และสถาบันสมทบ
ในต่างประเทศ ๖ แห่ง  

 

๑. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 
 

     ๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จ านวนทั้งหมด ๕๕
หลักสูตร โดยจ าแนกเป็น ปริญญาตรี ๒๓ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๑๙ 
หลักสูตร ปริญญาเอก ๑๒ หลักสูตร อาจารย์ ๑,๒๓๙.๕ รูป/คน ผลิตผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ๙๗๗ 
เรื่อง นิสิตทั้งสิ้น ๒๑,๑๓๘ รูป/คน แยกเป็นปริญญาตรี  ๑๗,๖๑๖ รูป/คน  ปริญญาโท  ๒,๓๘๒ รูป/คน 
และปริญญาเอก  ๑,๑๔๐ รูป/คน ในจ านวนนิสิตทั้งสิ้นมีนิสิตชาวต่างประเทศ ๑,๐๖๒  รูป/คน จาก ๑๗ 
ประเทศ นิสิตส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ทั้งสิ้น ๔,๙๒๕ รูป/คน จ าแนกเป็นปริญญาตรี ๓,๗๙๓ 
รูป/คน ปริญญาโท ๘๓๕ รูป/คน และปริญญาเอก ๒๙๗ รูป/คน  
 

     ๑.๒ ด้านการวิจัย 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้อนุมัติงบสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน ๓๖๕ 
โครงการจ านวนเงินอุดหนุน ๔๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท  และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน
โครงการ จ านวน ๓๖๖ โครงการ รวมเป็นเงิน ๕๐,๘๑๗,๓๐๐ บาท เน้นการวิจัยด้านหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาและการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ  

 

 ๑.๓ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
           ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านบริการวิชาการท้ังสิ้น ๕๐๑,๕๘๖,๔๔๐ 
บาท เพ่ือด าเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการ ๓๙๔ โครงการ  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยที่สร้างความเข้มแข็งก่อประโยชน์เกิดคุณค่าต่อชุมชนและสังคมอย่างโดดเด่น ได้แก่ โครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน
แก่ประชาชนทั่วไป โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา และโครงการสวดมนต์ปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธ  
 
 
   



(๒) 
 

 

  ๑.๔ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

การผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๑๒๒,๘๖๐,๖๐๐ บาท เพ่ือสนับสนุนให้แต่ละส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย จัดโครงการตามวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นนั้นๆ โดยด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๓๐๑ โครงการ   

 ในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ซึ่งรัฐบาลและ
มหาเถรสมาคมสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธ
ตั้งแต่ระดับประเทศถึงนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล จัดอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมประกอบด้วย ปาฐกถา 
อภิปราย บรรยายทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการงานด้านพระพุทธศาสนา การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ 
และการจัดพิมพ์หนังสือพระพุทธศาสนา         

 

๒. ผลการประเมินตนเอง 
  

องค์ประกอบ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
๑. การผลิตบัณฑิต ๔.๐๒ ดี 
๒. การวิจัย ๔.๘๔ ดีมาก 
๓. การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ดีมาก 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 
๕. การบริหารจัดการ ๔.๖๔ ดีมาก 

รวม ๔.๔๒ ด ี

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ควรวิเคราะห์ผลการด าเนินงานหลักสูตรในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนนิสิต 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าการบริหารหลักสูตร จากนั้น จัดท าแผนปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานในสังกัด และด าเนินการก ากับ
ติดตามให้เป็นไปตามแผน เพ่ือให้หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ โดยเป็นการด าเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย 

๒. ควรวางแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล ก าหนด
เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

๓. ควรพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เผยแพร่ในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ 

๔. ควรส่งเสริมและสนับสนุนคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
เพ่ือให้คณาจารย์และนิสิตมีโอกาสน าเสนอผลงาน พร้อมทั้งตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 



(๓) 
 

๕. ควรก าหนดภาระงานให้คณาจารย์เข้ามามีบทบาทในการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและ
น าผลการด าเนินงานไปบูรณาการหรือพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยให้มากข้ึน 

๖. ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ตลอดจนน าผลการประเมินไปพัฒนาแผน กระบวนการและ
ผลสัมฤทธิ์อย่างสม่ าเสมอ 
 ๗. ควรท าแผนงานในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน ประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและผลสัมฤทธิ์โครงการ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และมีการน าผลการประเมินไปใช้
ในปีการศึกษาต่อไป ครบกระบวนการ PDCA ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๘. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ท าแผนการสอนที่บูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลส าเร็จและน าผลการประเมินไปปรับปรุงให้
ดียิ่งขึ้น ในปีการศึกษาต่อไป 
 ๙. ควรพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงให้ครอบคลุมทุกระบบที่จ าเป็นต่อการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

 ๒. ควรสร้างระบบและกลไกการก ากับติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี  
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ชื่อสถำบัน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ  
 

 ๑.๑.๑  ชื่อสถำบัน 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 ๑.๑.๒ ที่ตั้ง 
 เลขที่  ๓ วัดมหาธาตุยุวราชรั งสฤษฎิ์  ท่าพระจันทร์  ถนนมหาราช เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๒๘๓๖,๐-๒๒๒๕-๘๖๘๖,๐-๒๒๒-๑๘๖๗ 
โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๖๙๕๐, ๐-๒๒๒๑-๙๘๖๕,๐-๒๖๒๓-๕๖๐๘  และได้ขยายการศึกษาไปที่ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ 
ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 
๑๓๑๗๐  โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐,๐-๓๕๓๕-๔๗๑๐  โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๖ 

 Website: mcu.ac.th  
   

 ๑.๑.๓ ประวตัิควำมเป็นมำ  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น ณ 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุ สามเณร
และคฤหัสถ์ โดยพระราชทานนามว่า มหาธาตุวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๐ และได้เปิดด าเนินการศึกษา
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๓๒ 

  ต่อมาได้ทรงเปลี่ยนจาก มหาธาตุวิทยาลัย เป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๓๙ แต่ยังคงจัดการศึกษาเฉพาะปริยัติธรรมแผนกบาลี
เท่านั้น ยังมิได้ด าเนินการศึกษาในรูปแบบอุดมศึกษาหรือรูปแบบมหาวิทยาลัย ตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๙ 
มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุสมัยนั้น พร้อมทั้ง
พระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย จ านวน ๕๗ รูปได้ประชุมพร้อมกันที่ต าหนักสมเด็จฯ วัดมหาธาตุ ปรึกษาหารือ
ได้ข้อยุติที่จะเปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย เปิดรับผู้สนใจวิชาพระพุทธศาสนาพระปริยัติสัทธรรมชั้นสูง 
ภาษาต่างประเทศและวิทยาการบางอย่างอันเป็นอุปกรณ์แก่การค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับพระภิกษุ
สามเณรผู้สอบได้ตั้งแต่เปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไปเข้าศึกษา พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษารุ่นแรกนี้มีจ านวน 
๑๕๖ รูป เปิดการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ โดยจัดให้เรียนวิชาพ้ืนฐาน เรียกว่า 
การศึกษาระดับชั้นอบรมพ้ืนความรู้จนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษาเป็นเวลา ๔ ปี ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๐-๒๔๙๔ 
จากนั้นจึงให้เรียนต่อระดับปริญญาตรีในคณะพุทธศาสตร์ ซึ่งเปิดเป็นคณะแรก รับพระภิกษุสามเณรที่จบ
ชั้นเตรียมอุดมศึกษานี้และเป็นผู้สอบได้ตั้งแต่เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาปีแรกในคณะพุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๔๙๔ จ านวน ๑๖ รูป ส าเร็จการศึกษาในปี ๒๔๙๘ เป็นพุทธ
ศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกจ านวน ๖ รูป  



๒ 
 

    พุทธศักราช ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมได้ออกค าสั่งเรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ.
๒๕๑๒ จ านวน ๑๒ ข้อ สาระส าคัญของข้อ ๓ ระบุส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว้
ว่า “ให้การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
ซึ่งด าเนินการอยู่แล้ว เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์” 

    พุทธศักราช ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภก รัชกาลปัจจุบัน โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติ ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมาตรา ๔ (๓) ก าหนด
ไว้ว่า “ให้ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะช้ันปริญญาตรี”  เรียกว่า “พุทธศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อว่า 
“พธ.บ.” 

     พุทธศักราช ๒๕๓๐ สภามหาวิทยาลัยประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการบริหาร ๒๕๓๐ 

     พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยค าแนะน าและยินยอม
ของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มี
สถานภาพเป็นนิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ 
ตอนที่ ๕๑ ก  ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  
 

 ๑.๑.๔  ส่วนงำนที่จัดกำรศึกษำ  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
    ก. ส่วนกลำง จัดการศึกษาในระดับคณะต่าง ๆ ดังนี้  

  ๑)  บัณฑิตวิทยาลัย  
  ๒)  คณะพุทธศาสตร์  
  ๓) คณะครุศาสตร์  
  ๔)  คณะมนุษยศาสตร์  
  ๕) คณะสังคมศาสตร์  

     ข. ส่วนภูมิภำค จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
- ระดับวิทยำเขต  
  ๑) วิทยาเขตหนองคาย  
 ๒) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 ๓) วิทยาเขตเชียงใหม่  
 ๔) วิทยาเขตขอนแก่น  
 ๕) วิทยาเขตนครราชสีมา  
 ๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี  
 ๗) วิทยาเขตแพร่  
 ๘) วิทยาเขตสุรินทร์  
 ๙) วิทยาเขตพะเยา  
 ๑๐) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
 ๑๑) วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 



๓ 
 

- ระดับวิทยำลัย 
 ๑) วิทยาลัยสงฆ์เลย  
 ๒) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  
 ๓) วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
 ๔) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
 ๕) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
 ๖) วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 ๗) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
  ๘)  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
 ๙)  วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
   ๑๐)  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
   ๑๑)  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
   ๑๒)  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
   ๑๓)  วิทยาลัยพระธรรมทูต 
   ๑๔)  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
   ๑๕) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
   ๑๖) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
   ๑๗) วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
   ๑๘) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี
 

- ระดับโครงกำรขยำยห้องเรียน  
 ๑) โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม ต าบลตลาด  

   อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ๒) โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
  ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

- ระดับหน่วยวิทยบริกำร   
 ๑) หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่  
  จังหวัดสงขลา 
 ๒) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดมหาสารคาม                         
 ๓) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูป อ าเภอเมือง  
  จังหวัดเพชรบุรี                     
 ๔)  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดใหญ่อินทาราม  (พระอารามหลวง)  
  อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 ๕) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง     
  จังหวัดระยอง 
 ๖)  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อ าเภอเมือง  
  จังหวัดจันทบุรี  



๔ 
 

 ๗) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ าเภอเมือง  
  จังหวัดสุพรรณบุรี  
  ๘) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อ าเภอเมือง  
  จังหวัดสระแก้ว 
  ๙) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดมหาสารคาม   
   ๑๐) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
   ๑๑) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดอุตรดิตถ์   
   ๑๒) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ าเภอหนองฉาง  
  จังหวัดอุทัยธานี  
   ๑๓) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดก าแพงเพชร  
   ๑๔) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม  
  อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  

 
 

 ค.  สถำบันสมทบ  
    สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมีจ านวน ๗ สถาบัน  (ในประเทศ ๑ และต่างประเทศ ๖) ท า
หน้าที่จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
   ๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดอกกุก ชอนบอบ ประเทศเกาหลีใต้  
  ๒) มหาปัญญาวิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  ๓) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน จู๋ ไต้หวัน 

  ๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา ประเทศศรีลังกา 
 ๕) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 
 ๖) ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์ 
 ๗) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี 

 
๑.๒  ปรัชญำ ปณิธำนและวิสัยทัศน์  
 ๑.๒.๑ ปรัชญำ   

         จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 
 ๑.๒.๒ ปณิธำน   
                  ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
 ๑.๒.๓ วิสัยทัศน์   

        มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก 
 



๕ 
 

๑.๓ โครงสร้ำงองค์กร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

สภามหาวิทยาลยั 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

สภาวิชาการ 

กรรมการบริหารงานบุคคล 

กรรมการก ากับนโยบายและแผนฯ 

กรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กรรมการการเงินและทรัพยส์ิน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษาอธิการบด ี

ผู้ช่วยอธิการบด ี

ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ 

ในสังกัด 

คณะ ส านัก/สถาบัน/ศูนย ์

 

วิทยาเขต วิทยาลัย 

 ส านักงานอธิการบดี 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 ส านักหอสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักส่งเสริมพระพุทธ 

ศาสนาและบริการสังคม 
 สถาบันภาษา 
 ส านักทะเบียนและวัดผล 
 สถาบันวิปัสสนาธุระ 
 ศูนย์อาเซียนศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
 คณะพุทธศาสตร์ 
 คณะครุศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์ 
 คณะสังคมศาสตร์ 

 วิทยาเขตหนองคาย 
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 วิทยาเขตขอนแก่น 
 วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 วิทยาเขตนครราชสีมา 
 วิทยาเขตแพร่ 
 วิทยาเขตสุรินทร์ 
 วิทยาเขตพะเยา 
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
 วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ 

ในสังกัด 

สถาบันสมทบ ๗ แห่ง 

 มหาปัญญาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 
 มหาวิทยาลัยชินเจี๋ย ไต้หวัน 
 วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา 
 วิทยาลัยพระพุทธศาสนา  ประเทศสิงคโปร์  
 ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์ 
 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี 

 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
 วิทยาลัยสงฆ์เลย 
 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  
 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
 วิทยาลัยนครล าปาง  
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 วิทยาลัยพุทธศาสตร์

นานาชาติ 
 วิทยาลัยพระธรรมทูต 
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา

ศรีทวารวดี 
 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผา

เมือง เพชรบูรณ์ 
 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
 
 ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ 

ในสังกัด 



๖ 
 

 
๑.๔ รำยช่ือผู้บริหำร และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

๑.๔.๑ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
ที ่ ชื่อ – ฉำยำ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมฺจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี 
๒ พระราชวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

รักษาการผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา 
๓ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔ พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๕ พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

รักษาการผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
๖ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต 
๗ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.  

(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) 
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

๘ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
๙ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐ พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 
๑๑ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.  

(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) 
รก.คณบดีคณะครุศาสตร์ 

๑๒ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
๑๓ พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร.(ทองขาว กิตฺติธโร) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
๑๔ พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร. รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๑๕ พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
๑๖ พระราชสิทธิมุนี วิ.,ดร.(บุญชิต ญาณวโร) ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ 
๑๗ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. (โชว์ ทสฺสนีโย) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม 
๑๘ พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ) ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๙ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 
๒๐ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 

 
๑.๔.๒ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ส่วนภูมิภำค 
 

ที ่ ชื่อ – ฉำยำ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระศรีญาณวงศ์,ดร. (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
๒ พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 



๗ 
 

 
๑.๔.๓ รำยช่ือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 

ที ่ ชื่อ – ฉำยำ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมฺจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี 
๖ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์,ศ.พิเศษ,ดร. (สมศักดิ์ อุปสโม) กรรมการจากผู้บริหาร 

๔ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
๕ พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
๖ พระเทพวราจารย์,ดร. (ศรีพร วรวิญฺญู) รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 
๗ พระราชเขมากร,ผศ.ดร. (ประยุทธ์ ภูริทตฺโต) รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 
๘ พระธรรมโมลี,ดร. (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 
๙ พระราชปริยัติ,ดร. (ณษิกรณ์  อรินฺทโม) รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 

๑๐ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์,ศ.พิเศษ ดร. 
(สมศักดิ์ อุปสโม) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

๑๑ พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. (ฐติพัฒน์ สิริธโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
๑๒ พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง รตนเมธี) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย 
๑๓ พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร. (วรรณชัย ชยวณฺโณ) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
๑๔ พระครูสิริสุตานุยุต,ดร. (สมาน จนฺทร สี) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
๑๕ พระศรีรัตนมุนี,ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๖ พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ฐานิสฺสโร) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
๑๗ พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
๑๘ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. (ธรรมวัตร จรณธมฺโม) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
๑๙ พระรัตนมุนี,ผศ.ดร. (ปุณณมี วิสารโท) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
๒๐ พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
๒๑ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
๒๒ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. (ธีรังกูร ธีรงฺกุโร) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๒๓ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๒๔ พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร์ ยติกโร) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
๒๕ พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
๒๖ พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร. (สุพจน์ ปญฺญาธโร) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
๒๗ พระเทพญาณมงคล,รศ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
๒๘ พระราชสิทธิเวที,ดร. (วิรัติ วิโรจโน)  รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
๒๙ พระราชปริยัติเมธี,ดร. (เชษฐา ฉินฺนาลโย)  รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 



๘ 
 

ที ่ ชื่อ – ฉำยำ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๗ พระราชวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี) กรรมการจากผู้บริหาร 
๘ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) กรรมการจากผู้บริหาร 
๙ พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) กรรมการจากผู้บริหาร 

๑๐ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) กรรมการจากผู้บริหาร 
๑๒ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) กรรมการจากผู้บริหาร 
๑๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) กรรมการจากผู้บริหาร 
๑๓ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๔ ดร.สุภัทร จ าปาทอง กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๕ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๖ นางเมธีนี เทพมณี กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๗ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๘ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๙ ศ.พิเศษ จ านงค์  ทองประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๑ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๑.๕ หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีหลักสูตรที่เปิดด าเนินการเรียนการสอน รวม ๕๕ สาขาวิชา ดังนี้   
 ๑) ระดับปริญญาตรี  เปิดสอน ๒๓ สาขาวิชา คือ (๑) พระพุทธศาสนา (๒) ศาสนา  (๓) ปรัชญา      
(๔) บาลีและสันสกฤต (๕) บาลีพุทธศาสตร์ (๖) ภาษาบาลี  (๗) พุทธศิลปกรรม (๘) สังคมศึกษา (๙) การสอน
ภาษาไทย (๑๐) การสอนภาษาอังกฤษ (๑๑) การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว (๑๒) ภาษาไทย 
(๑๓) ภาษาอังกฤษ (๑๔) จิตวิทยา (๑๕) พุทธจิตวิทยา (๑๖) การจัดการเชิงพุทธ (๑๗) รัฐศาสตร์              
(๑๘) รัฐประศาสนศาสตร์ (๑๙) สังคมวิทยา (๒๐) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  (๒๑) เศรษฐศาสตร์ และ         
(๒๒) นิติศาสตร์ (๒๓) มหายานศึกษา 
 ๒) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอน ๑ สาขาวิชา คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
          ๓) ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑๙ สาขาวิชา คือ (๑) พระพุทธศาสนา  (๒) ปรัชญา (๓) ธรรมนิเทศ 
(๔) วิปัสสนาภาวนา (๕) รัฐประศาสนศาสตร์  (๖) การบริหารการศึกษา (๗) ชีวิตและความตาย                   
(๘) ภาษาศาสตร์ (๙) การจัดการเชิงพุทธ (๑๐) ศาสนาเปรียบเทียบ (๑๑) การพัฒนาสังคม (๑๒) สันติศึกษา
(๑๓)  พระไตรปิฎกศึกษา(๑๔) Buddhist Studies (๑๕) พุทธจิตวิทยา (๑๖) ภาษาอังกฤษ (International 
Program) (๑๗) การสอนสังคมศึกษา (๑๘) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (๑๙) รัฐประศาสนศาสตร์ 
(นานาชาติ) 
 ๔) ระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๑๒ สาขาวิชา คือ (๑) พระพุทธศาสนา  (๒) ปรัชญา (๓) รัฐประศาสน
ศาสตร์  (๔) การจัดการเชิงพุทธ (๕) พุทธบริหารการศึกษา (๖) พุทธจิตวิทยา (๗) Buddhist Studies (๘) การ
พัฒนาสังคม (๙) ภาษาศาสตร์ (๑๐) รัฐประศาสนศาสตร์ ( International Program)  (๑๑) สันติศึกษา
(นานาชาติ)  และ (๑๒) สันติศึกษา 
 



๙ 
 

ที ่ ส่วนงำน ปริญญำ สำขำวิชำ ล ำดับ 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ธรรมนิเทศ ๑ 

ปรัชญา ๒ 

พระพุทธศาสนา ๓ 

สันติศึกษา  ๔ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา ๕ 

พระพุทธศาสนา  ๖ 

สันติศึกษา ๗ 

๒ คณะพุทธศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต บาลีสันสกฤต ๘ 

ปรัชญา ๙ 

พระพุทธศาสนา ๑๐ 

ศาสนา ๑๑ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระไตรปิฎกศึกษา  ๑๒ 

ศาสนาเปรียบเทียบ  ๑๓ 

ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพล
ชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 

พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๔ 

หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัด
หงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๕ 

ศาสนา ๑๖ 

๓ คณะครุศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอน
พระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว 

๑๗ 

การสอนภาษาอังกฤษ  ๑๘ 

การสอนภาษาไทย ๑๙ 

สังคมศึกษา ๒๐ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ๒๑ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ๒๒ 

การสอนสังคมศึกษา ๒๓ 

จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 

๒๔ 

http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/9cc0efbe35f17cfe513936653ce6b63b.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/5ae608c7074ca7cf5590586e9018fa12.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/0795df1bb5264481c5d1253f1d08cba1.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/dbe91c9cd38b05fe560f2482a721adc4.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/c749df785943a5c2b391b48141a06312.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/cf38aed14beb731ac5fd72e4d6d6f7e8.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7db651e22b254b45d77f2ae7d2a5b186.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/6745f9feb87f0b8ab0d1905e524c3e1a.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/b39b5c04aa1ee6c91a85177676148cc3.pdf


๑๐ 
 

ที ่ ส่วนงำน ปริญญำ สำขำวิชำ ล ำดับ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา  ๒๕ 

๔ คณะมนุษยศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ๒๖ 

พุทธจิตวิทยา  ๒๗ 

ภาษาอังกฤษ  ๒๘ 

ภาษาไทย  ๒๙ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ชีวิตและความตาย  ๓๐ 

พุทธจิตวิทยา  ๓๑ 

ภาษาศาสตร์  ๓๒ 

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
นานาชาติ)  

๓๓ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา ๓๔ 

ภาษาศาสตร์ ๓๕ 

๕ คณะสังคมศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๓๖ 

สังคมวิทยา  ๓๗ 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ๓๘ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๓๙ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๔๐ 

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  ๔๑ 

นิติศาสตรบัณฑิต  ๔๒ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๔๓ 

การพัฒนาสังคม  ๔๔ 

รัฐประศาสนศาสตร์ ๔๕ 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
(International 
Program) 

 ๔๖ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๔๗ 

การพัฒนาสังคม ๔๘ 

http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/db64fbc3a9131f9f7cace40a66a0d359.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/647cb97dbabe950e721c54e80d66a195.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/2720fe1cdc07af96b809de645204d561.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/3526a502df6e7c402c6a2a7152eca8e7.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/442d6fdc00d833425f5262044d0642e9.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/72daa413be29190a85484087eef41611.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/eefc75a64773c121dadcff51317758dd.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/a475aa9e6928924cfa85dd661535558a.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/879010f7b671656394ab1e9059ec4095.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/879010f7b671656394ab1e9059ec4095.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/47a0b89480a1379f84666a27f638b28f.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/8e4cc644db344e657650d0bf4ad12344.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/110ba7fa077f1f3eefe357e06fa33295.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/672086958382fd10e73abaaac4a7a1dc.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/d7ee976221ccf2abaa8d65d4e5b3a176.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/76378477506606bb9ad790044c4641c6.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7c7770472342474a2009784867994546.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/2c0488f34a8504d2884c275547bb500f.pdf


๑๑ 
 

ที ่ ส่วนงำน ปริญญำ สำขำวิชำ ล ำดับ 

รัฐประศาสนศาสตร์ ๔๙ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (International 
Program) 

 ๕๐ 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  
วัดพระรูป อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๕๑ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๕๒ 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  
วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๕๓ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๕๔ 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  
วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๕๕ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๕๖ 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  
พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๕๗ 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัด
ป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๕๘ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๕๙ 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  
วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๖๐ 

๖ วิทยาลัยเขตนครสวรรค์ พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๖๑ 

ภาษาอังกฤษ  ๖๒ 

สังคมศึกษา ๖๓ 

 การจัดการเชิงพุทธ ๖๔ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๖๕ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๖๖ 

นิติศาสตร์บัณฑิต  ๖๗ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา  ๖๘ 

พระพุทธศาสนา  ๖๙ 

รัฐประศาสนศาสตร์  ๗๐ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา ๗๑ 

http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/09456c6401cf27d8568ff73c5973bbe3.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/821fb81b7fbb15c39479971b4ff30c4f.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/85c9a923e496d0ac03da64248f50a1e5.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/0c5559a187d4ea7982b61401590ce8d4.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/9903ee8e7c3fa1097fa8f9243e37328e.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/39abc9f4f7a9022e73dc307b4928b18e.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/00327b37b01e70b2434f361e3a031091.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/2805a2b869053edecfc858d6308e5a22.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/86302d2658417201ebaf8a20222d15d8.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/cb1f3da64047d3966f0a7a00a9a2eba2.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/69a96139da49357e9a2d6f00a5e6cf72.pdf


๑๒ 
 

ที ่ ส่วนงำน ปริญญำ สำขำวิชำ ล ำดับ 

พระพุทธศาสนา ๗๒ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง 
จ.อุทัยธานี 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๗๓ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๗๔ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๗๕ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๗๖ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม  
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๗๗ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๗๘ 

๗ วิทยาเขตหนองคาย พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๗๙ 

ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

สังคมศึกษา ๘๑ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๘๒ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๘๓ 

๘ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ  ๘๔ 

พระพุทธศาสนา  ๘๕ 

สังคมศึกษา ๘๖ 

รัฐศาสตรบัณฑิต   ๘๗ 

๙ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๘๘ 

สังคมศึกษา ๘๙ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๙๐ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา  ๙๑ 

การพัฒนาสังคม  ๙๒ 

พระพุทธศาสนา  ๙๓ 

ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัด
พัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๙๔ 

ศาสนา ๙๕ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๙๖ 

http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/f3e4e2eda403a9e33f5ce317a64a67aa.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/586c89df7011c768c910da4ceaad2bee.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/8211b4d222ede85107a2d87d226dc49a.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/597e881892429712fc70c0475aaae8c0.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/c5d4793fb854b8928cb12b6bdf586603.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/e3d4646f13bd97540e1cf6ff6f184c47.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/59add826694d2e480ff430f70c396930.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/2b2f9e07dfcf7da79cd236e1cd44e35c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/e743e493f4597b5708f5cd73c83afd03.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/10976a4b26d5329f89c030717ef9032e.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/92a35e31a83881d5922ef7d05dd43611.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/b85ea7aefc3c7d64c5d0435d4b1d9134.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/a920e347c6b5f2353361f567a566d49e.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/ddb8cdf169b070d797e4e2246d284ae0.pdf


๑๓ 
 

ที ่ ส่วนงำน ปริญญำ สำขำวิชำ ล ำดับ 

๑๐ วิทยาเขตเชียงใหม่ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ  ๙๗ 

พระพุทธศาสนา  ๙๘ 

พุทธศิลปกรรม  ๙๙ 

ภาษาบาลี ๑๐๐ 

ภาษาอังกฤษ  ๑๐๑ 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ๑๐๒ 

สังคมศึกษา  ๑๐๓ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๐๔ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๐๕ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ๑๐๖ 

พระพุทธศาสนา  ๑๐๗ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๐๘ 

๑๑ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๐๙ 

ภาษาอังกฤษ  ๑๑๐ 

สังคมศึกษา ๑๑๑ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๑๒ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๑๓ 

๑๒ วิทยาเขตขอนแก่น พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ๑๑๔ 

ปรัชญา ๑๑๕ 

พระพุทธศาสนา  ๑๑๖ 

ภาษาอังกฤษ  ๑๑๗ 

สังคมศึกษา  ๑๑๘ 

รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต 

 ๑๑๙ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๒๐ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา  ๑๒๑ 

ปรัชญา ๑๒๒ 

http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/75964054fac97ce99af8db616d7acf17.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/82735d9fc6f095ae5611319f7d367245.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/011084efcf933fd722508ba323d5701e.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/2e30db995ea8985d489ecf37f8484ed6.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/6c8df0fb6bbc5b8412f668f6f9e13ee2.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/8d736237ea097f90251bd078290ac63a.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/22df9055d5bc491391faacbf3535d20e.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/c931bc3e13d0a1dff2d70b6fe14d759f.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/8ab34348f097b812c8db0cddab5b4142.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/255d75fffb3bcc805e60ceebd5e7d81d.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/a63ff9d940c29b6362d026b80b0d3cb3.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/62df6cc2bfbd5a1629490370508533af.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/4915e2205d6bebb8ecf65924f5b24ad9.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/4915e2205d6bebb8ecf65924f5b24ad9.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/1a10d3061e1e74b5a58aabb7cf065782.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/69627aab8fd8fe344a4e8ec4b7f9ac5d.pdf


๑๔ 
 

ที ่ ส่วนงำน ปริญญำ สำขำวิชำ ล ำดับ 

พระพุทธศาสนา  ๑๒๓ 

การสอนสังคมศึกษา  ๑๒๔ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๒๕ 

ปรัชญา ๑๒๖ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัด
อภิสิทธิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๒๗ 

๑๓ วิทยาเขตนครราชสีมา พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๑๒๘ 

การสอนภาษาไทย  ๑๒๙ 

พระพุทธศาสนา  ๑๓๐ 

ภาษาอังกฤษ  ๑๓๑ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๓๒ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ๑๓๓ 

พระพุทธศาสนา  ๑๓๔ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๓๕ 

๑๔ วิทยาเขตอุบลราชธานี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ  ๑๓๖ 

ภาษาอังกฤษ  ๑๓๗ 

ศาสนา ๑๓๘ 

สังคมศึกษา ๑๓๙ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๔๐ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๔๑ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๔๒ 

๑๕ วิทยาเขตแพร่ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ  ๑๔๓ 

พระพุทธศาสนา  ๑๔๔ 

สังคมศึกษา ๑๔๕ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๔๖ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๔๗ 

๑๖ วิทยาเขตสุรินทร์ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ  ๑๔๘ 

พระพุทธศาสนา  ๑๔๙ 

http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/0e661fcaca9fc37e50ce33e4a8722d3f.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/4915e2205d6bebb8ecf65924f5b24ad9.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/be500e929d8ee69c03ba8ebb0419830c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/0bfab1861112a5296e7564cb982731f8.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/5673001ff2c00bcbe6d181e3983a88c1.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/699fa9dc30f20cfd1ae42160e79c7914.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/13e454153d7c38f9f5537dd790174041.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/02902e0f1ab8c85cc2a040aecc795c7b.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/b17384e05fcf26bb57f4094d5d5da2af.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/be500e929d8ee69c03ba8ebb0419830c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/89cdc283c46f2d589a31be3f6afbf4e1.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/fe70bb4853aadc3eb9e13e28beeeab8d.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/0fccb4b2e35c4f1fa99809fb1a8b3072.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/cdc6eb1ab6ffdf0dbc107bc0dba31dfa.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/c7ea7ca614629c0d4aab7bc33a6e6227.pdf


๑๕ 
 

ที ่ ส่วนงำน ปริญญำ สำขำวิชำ ล ำดับ 

สังคมศึกษา ๑๕๐ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๕๑ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๕๒ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๕๓ 

๑๗ วิทยาเขตพะเยา พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย  ๑๕๔ 

พระพุทธศาสนา ๑๕๕ 

สังคมศึกษา  ๑๕๖ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๕๗ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๕๘ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๕๙ 

๑๘ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พุทธศาสตรบัณฑิต  บาลีพุทธศาสตร์ ๑๖๐ 

พระพุทธศาสนา  ๑๖๑ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๖๒ 

วิปัสสนาภาวนา ๑๖๓ 

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์เลย พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย  ๑๖๔ 

พระพุทธศาสนา  ๑๖๕ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๖๖ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ๑๖๗ 

ปรัชญา ๑๖๘ 

พระพุทธศาสนา ๑๖๙ 

ภาษาอังกฤษ ๑๗๐ 

สังคมศึกษา ๑๗๑ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๗๒ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๗๓ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๑๗๔ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๗๕ 

http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/006635a34e193abc7bacbbabc9437aa8.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/4f89ce141928668e74f571f9d24d67ce.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/5774980d6b5aa8771ae050f530a87179.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/3be887273dfac67e85ba3af01eba604e.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/e79874ab8318dd9a7bc0b7e226df8f9e.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/a4b4678c94608b616b7c47a0901be133.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/1584a2c51d3b975f9874c03047a7055b.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/c3849ec107d63134718ba5167f168e99.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/65064e9535bf01d68764aa084455fbb2.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/d7c3c6cfbd0ed6434f28b1b29ad46be1.pdf


๑๖ 
 

ที ่ ส่วนงำน ปริญญำ สำขำวิชำ ล ำดับ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช วัดหมอนไม้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๑๗๖ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอน
พระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว  

๑๗๗ 

พระพุทธศาสนา  ๑๗๘ 

การสอนภาษาอังกฤษ ๑๗๙ 

สังคมศึกษา ๑๘๐ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๘๑ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๘๒ 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๑๘๓ 

ศาสนา ๑๘๔ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๘๕ 

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย  ๑๘๖ 

พระพุทธศาสนา  ๑๘๗ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๘๘ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๘๙ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๙๐ 

สังคมศึกษา ๑๙๑ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๙๒ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๙๓ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา  ๑๙๔ 

ภาษาอังกฤษ  ๑๙๕ 

พุทธศิลปกรรม ๑๙๖ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๙๗ 

http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/554821b2d2e3a9c43fbaaea3d16e5b99.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/2983f3d5d980d8e771384540827f65ff.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/87b96c6b57bb26a15ead4be69a4bcb3f.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/01a8601869b63e9ab52050b5079e5fc7.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/ac2c494969cdafb1c63479d842b23d77.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/b6b908f48d72b2259f89e27178889297.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/233668f8854861be776832818968e29d.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/3a2d5739178f8373f2b54feaf77ce030.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/02b1729325adbee98905ff9a129361e9.pdf


๑๗ 
 

ที ่ ส่วนงำน ปริญญำ สำขำวิชำ ล ำดับ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง พุทธศาสตรบัณฑิต การสอน
พระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว  

๑๙๘ 

พระพุทธศาสนา  ๑๙๙ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๐๐ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๐๑ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ  ๒๐๒ 

พระพุทธศาสนา  ๒๐๓ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๐๔ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๐๕ 

๒๘ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พุทธศาสตรบัณฑิต มหายานศึกษา
(นานาชาติ) 

๒๐๖ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต Buddhist Studies ๒๐๗ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต Buddhist Studies ๒๐๘ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สันติศึกษา (นานาชาติ) ๒๐๙ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๑๐ 

 ศาสนา ๒๑๑ 

 
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๒๑๒ 

๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๑๓ 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๒๑๔ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๑๕ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๑๖ 

๓๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๒๑๗ 

พระพุทธศาสนา ๒๑๘ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๒๑๙ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๒๐ 

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๒๑ 

http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7438380002fad8b544cd34e46ca74f3c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/90cb2a4ac70881ec68654c3ee18adc1c.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/a3aec2d91475f5c73f98540dfd9c23d3.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/ba0f514894bb05cd0e02721aea2e6951.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/a3aec2d91475f5c73f98540dfd9c23d3.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/a3aec2d91475f5c73f98540dfd9c23d3.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/e1d551bab232228bcac9ee39ee42f4bd.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/ae9309ae8b0bccc6e5b1291a77a2401f.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/3a2d5739178f8373f2b54feaf77ce030.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/aedd268a69207ff8216746c91ec09437.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/a3aec2d91475f5c73f98540dfd9c23d3.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/c13925be3469fdd6c97689ec01fe5233.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7b9e8cbd3b156a939e851794b164acf7.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/a3aec2d91475f5c73f98540dfd9c23d3.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/7b9e8cbd3b156a939e851794b164acf7.pdf


๑๘ 
 

ที ่ ส่วนงำน ปริญญำ สำขำวิชำ ล ำดับ 

 รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๒๒๒ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๒๓ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๒๔ 

๓๓ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๒๕ 

การจัดการเชิงพุทธ ๒๒๖ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๒๗ 
 
๑.๖ จ ำนวนนิสิต   
       ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนิสิตทั้งหมด ๒๑,๑๓๘ รูป/คน จ าแนกเป็น ปริญญาตรี  ๑๗,๖๑๖ รูป/คน  
ปริญญาโท  ๒,๓๘๒ รูป/คน และปริญญาเอก  ๑,๑๔๐ รูป/คน  
  

ที ่ ส่วนงำนจัดกำรศึกษำ 
จ ำนวนนิสิตจ ำแนกตำมระดับ 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย   ๘๕๑ ๗๑๔ ๑,๕๖๕ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๓๓๙     ๓๓๙ 

(๑) ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.
กาญจนบุรี 

๙๗     ๙๗ 

(๒) หน่วยวิทยบริการวัดหงส์ประดิษฐาราม จ.
สงขลา 

๑๑๑     ๑๑๑ 

๓ คณะครุศาสตร์ ๔๑๔     ๔๑๔ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๕๔๗     ๕๔๗ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๔๘๒     ๔๘๒ 

(๑) หน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จ.เพชรบุรี ๑๗๙     ๑๗๙ 
(๒) หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี ๒๙๙     ๒๙๙ 
(๓) หน่วยวิทยบริการวัดป่าประดู่ จ.ระยอง ๒๒๑     ๒๒๑ 
(๔) หน่วยวิทยบริการวัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี ๙๒     ๙๒ 
(๕) หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี ๒๖๙     ๒๖๙ 
(๖) หน่วยวิทยบริการวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว ๔๙     ๔๙ 

๖ วิทยาเขตหนองคาย ๗๒๒ ๙๗   ๘๑๙ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๑๘ ๑๗๔   ๕๙๒ 

http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/a3aec2d91475f5c73f98540dfd9c23d3.pdf
http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/paper/d04f79bdd3a504c5ed53a892ebcba07d.pdf


๑๙ 
 

ที ่ ส่วนงำนจัดกำรศึกษำ 
จ ำนวนนิสิตจ ำแนกตำมระดับ 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

(๑) ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี ๓๖๔     ๓๖๔ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๑,๔๐๒ ๑๒๖ ๑๐๑ ๑,๖๒๙ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๑,๒๖๔ ๒๒๘ ๑๔๖ ๑,๖๓๘ 

(๑) หน่วยวิทยบริการวัดอภิสิทธิ์ จ.มหาสารคาม ๑๕๖     ๑๕๖ 
๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๖๗๓ ๙๖ ๓๕ ๘๐๔ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๗๒๗ ๑๘   ๗๔๕ 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓๖๕ ๙   ๓๗๔ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๖๗     ๓๖๗ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๔๐๑ ๓๕ ๑๘ ๔๕๔ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒๕๒ ๑๖๐ ๕ ๔๑๗ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๕๒๒ ๙๓ ๗๑ ๖๘๖ 

(๑) หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จ.
อุทัยธานี  ๑๙๓     ๑๙๓ 
(๒) หน่วยวิทยบริการ วัดพระบรมธาตุ จ.
ก าแพงเพชร ๑๘๓     ๑๘๓ 
(๓) หน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม         
จ.พิจิตร  ๒๑๕     ๒๑๕ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๓๐๖     ๓๐๖ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๓๙๓     ๓๙๓ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๖๒๑ ๗๙   ๗๐๐ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๕๐๒ ๕๖   ๕๕๘ 

(๑) หน่วยวิทยบริการวัดท่านา จ.ตาก ๑๓๖     ๑๓๖ 
(๒) หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ ๑๔๑     ๑๔๑ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๔๕๓ ๖๗   ๕๒๐ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๔๐๖     ๔๐๖ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ๔๙๕     ๔๙๕ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๔๐๙     ๔๐๙ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๓๔๑ ๒๓   ๓๖๔ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๓๑๔     ๓๑๔ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๓๒๕ ๑๓   ๓๓๘ 



๒๐ 
 

ที ่ ส่วนงำนจัดกำรศึกษำ 
จ ำนวนนิสิตจ ำแนกตำมระดับ 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๒๘ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๒๑๘     ๒๑๘ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๔๘ ๗๐   ๓๑๘ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๒๖๕ ๒๘   ๒๙๓ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๓๑๓     ๓๑๓ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๓๘๕     ๓๘๕ 
๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ   ๑๕๙ ๕๐ ๒๐๙ 

(๑) พุทธศาสตร์บัณฑิต  มหายานศึกษา ๒๒     ๒๒ 
รวม ๑๗,๖๑๖ ๒,๓๘๒ ๑,๑๔๐ ๒๑,๑๓๘ 

 

ที่มา  ข้อมูลสถิติจ านวนนิสิตทั้งหมด ส านักทะเบียนและวัดผล ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๑.๗ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร  
       ๑.๗.๑ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและอัตรำจ้ำง  
        ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีอาจารย์ทั้งหมด ๑,๒๓๙.๕ รูป/คน จ าแนกเป็นปริญญาตรี ๒ รูป/คน  
ปริญญาโท    ๖๕๘.๕ รูป/คน ปริญญาเอก   ๕๗๙   รูป/คน  และมีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๒๕๔ รูป/
คน จ าแนกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๘๖ รูป/คน  รองศาสตราจารย์ ๕๙ รูป/คน และศาสตราจารย์ ๙ รูป/คน 
 อาจารย์จ านวน ๑,๒๓๙.๕ รูป/คน เป็นอาจารย์ประจ า ๕๗๕ รูป/คน อาจารย์อัตราจ้าง ๖๖๔.๕ รูป/
คน 
 

ที ่ ส่วนงำน รวม 
จ ำนวนอำจำรย์ 

ป.ตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 
อ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

                

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๕  ๑   ๓   ๑๑ ๖ ๒ ๒ ๑๒ ๖ ๕ ๒ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๖๐ ๒ ๑๙ ๑๐     ๒๒ ๕ ๑ ๑ ๔๓ ๑๕ ๑ ๑ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๔๘  ๖ ๓     ๒๐ ๑๑ ๘   ๒๖ ๑๔ ๘   
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๔๔  ๕ ๘ ๑   ๑๕ ๑๑ ๔   ๒๐ ๑๙ ๕   
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๑๒๐  ๕๖ ๕ ๓   ๒๕ ๑๓ ๑๔ ๔ ๘๑ ๑๘ ๑๗ ๔ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๕  ๑๒ ๑     ๒๐ ๒     ๓๒ ๓     
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๔  ๑๘   ๑   ๒๒ ๓     ๔๐ ๓ ๑   
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๕๗  ๒๘ ๔     ๑๙ ๖     ๔๗ ๑๐     
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๗๓  ๒๙ ๔ ๑   ๑๙ ๑๗ ๓   ๔๘ ๒๑ ๔   



๒๑ 
 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๔  ๑๖ ๒ ๑   ๑๙ ๖     ๓๕ ๘ ๑   

ที ่ ส่วนงำน รวม 
จ ำนวนอำจำรย์ 

ป.ตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 
อ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๓  ๒๙ ๒     ๑๐ ๒     ๓๙ ๔     
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓๒  ๑๒ ๔ ๓   ๑๐ ๓     ๒๒ ๗ ๓   
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๒  ๑๗ ๒     ๗ ๖     ๒๔ ๘     
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๒  ๑๖ ๔ ๑   ๙ ๑ ๑   ๒๕ ๕ ๒   
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ

โฆส นครปฐม 
๒๒  

๓ ๑     ๑๒ ๕ ๑   ๑๕ ๖ ๑   

๑๖ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๓๓  ๑๙ ๑     ๑๒ ๑     ๓๑ ๒     
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๑๙  ๙ ๑     ๖ ๓     ๑๕ ๔     
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๒๒  ๑๗ ๑     ๓ ๑     ๒๐ ๒     
๑๙ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑๐๑.๕  ๕๕.๕ ๒ ๑   ๒๗ ๑๑ ๕   ๘๒.๕ ๑๓ ๖   
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๕๕  ๓๙ ๑     ๑๑ ๓ ๑   ๕๐ ๔ ๑   
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๔๑  ๑๗   ๑   ๑๙ ๓ ๑   ๓๖ ๓ ๒   
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๒๒  ๑๘       ๔       ๒๒       
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๒๗  ๑๗ ๑     ๙       ๒๖ ๑     
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๒๒  ๑๗       ๔ ๑     ๒๑   ๑   
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๒๕  ๑๖       ๙       ๒๕       
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๒๕  ๑๘       ๕ ๒     ๒๓ ๒     
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๒๘  ๒๐ ๑     ๕ ๒     ๒๕ ๓     
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒๑  ๑๒       ๙       ๒๑       
๒๙ วิทยาลัยสงฆ ์

พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
๑๗  

๑๑       ๖       ๑๗     
  

๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๐  ๑๒       ๘       ๒๐       
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๑๙  ๑๑       ๘       ๑๙       
๓๒ วิทยาลัยสงฆ ์

พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๒๓  

๘ ๑     ๑๒ ๒     ๒๐ ๓   
  

๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ 

๘      ๓ ๒ ๑ ๒ ๓ ๒ ๑ ๒ 

 รวม ๒ ๕๘๓.๕ ๕๙ ๑๖ ๐ ๔๐๐ ๑๒๘ ๔๒ ๙ ๙๘๕.๕ ๑๘๖ ๕๙ ๙ 



๒๒ 
 

 
 
 

๑.๗.๒  จ ำนวนบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีบุคลากรประเภทต าแหน่งสายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป  

(นับรวมอัตราจ้างที่มีสัญญาจ้างและค่าตอบแทน) จากทุกส่วนงาน รวมทั้งหมด ๑,๒๕๓ รูป/คน อัตราประจ า 
๕๓๖ รูป/คน อัตราจ้าง ๗๑๗ รูป/คน  

 

ที ่ ส่วนงำน บุคลำกรประจ ำ บุคลำกรอัตรำจ้ำง รวม 
 ๑ ส่วนกลาง ๒๖๖ ๑๙๔ ๔๖๐ 

  ๑.๑ ส านักงานอธิการบดี ๑๔๗ ๗๕ ๒๒๒ 

  ๑.๒ บัณฑิตวิทยาลัย ๖ ๑๕ ๒๑ 

  ๑.๓ คณะพุทธศาสตร์ ๔ ๗ ๑๑ 

  ๑.๔ คณะครุศาสตร์ ๑๕ ๑๔ ๒๙ 

  ๑.๕ คณะมนุษยศาสตร์ ๔ ๘ ๑๒ 

  ๑.๖ คณะสังคมศาสตร์ ๓ ๑๖ ๑๙ 

  ๑.๗ สถาบันภาษา ๗ ๓ ๑๐ 

  ๑.๘ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๓ ๒ ๕ 

  ๑.๙ สถาบันวิปัสสนาธุระ ๓ ๕ ๘ 

  ๑.๑๐ ส านักทะเบียนและวัดผล ๑๒ ๕ ๑๗ 

  
๑.๑๑ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม 
๓๖ ๒๘ ๖๔ 

  
๑.๑๒ ส านักหอสมุดและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๒๔ ๑๔ ๓๘ 

  ๑.๑๔ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๑ ๒ ๓ 

  ๑.๑๕ วิทยาลัยพระธรรมทูต ๑   ๑ 

 ๒ วิทยาเขต ๑๙๕ ๒๑๖ ๔๑๑ 

  ๒.๑ วิทยาเขตหนองคาย ๑๔ ๑๙ ๓๓ 

  ๒.๒ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒๗ ๒๙ ๕๖ 

  ๒.๓ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑๙ ๗ ๒๖ 

  ๒.๔ วิทยาเขตขอนแก่น ๒๙ ๕๔ ๘๓ 

  ๒.๕ วิทยาเขตนครราชสีมา ๑๑ ๑๑ ๒๒ 

  ๒.๖ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๑๙ ๔ ๒๓ 

 รวมทั้งสิ้น ๑๒๓๙.
๕ 

๒ ๖๕๘.๕ ๕๗๙ ๑,๒๓๙.๕ 



๒๓ 
 

ที ่ ส่วนงำน บุคลำกรประจ ำ บุคลำกรอัตรำจ้ำง รวม 
  ๒.๗ วิทยาเขตแพร่ ๑๗ ๑๔ ๓๑ 

  ๒.๘ วิทยาเขตสุรินทร์ ๑๘ ๒๖ ๔๔ 

  ๒.๙ วิทยาเขตพะเยา ๒๐ ๑๑ ๓๑ 

  
๒.๑๐ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

นครปฐม 
๑๐ ๗ ๑๗ 

  ๒.๑๑ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑๑ ๓๔ ๔๕ 

 ๓ วิทยาลัย ๗๕ ๒๐๘ ๒๘๓ 

  ๓.๑ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๔ ๑๑ ๑๕ 

  ๓.๒ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๓ ๘ ๑๑ 

  ๓.๓ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๖ ๑๘ ๒๔ 

  ๓.๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๙ ๒๕ ๓๔ 

  ๓.๕ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑๐ ๓๑ ๔๑ 

  ๓.๖ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๓ ๑๐ ๑๓ 

  ๓.๗ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๗ ๑๕ ๒๒ 

  ๓.๘ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๔ ๑๗ ๒๑ 

  ๓.๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๔ ๑๓ ๑๗ 

  ๓.๑๐ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๔ ๑๑ ๑๕ 

  ๓.๑๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๔ ๖ ๑๐ 

  ๓.๑๒ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๓ ๘ ๑๑ 

  ๓.๑๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาทวารวดี ๔ ๕ ๙ 

  
๓.๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 

เพชรบูรณ์ 
๔ ๔ ๘ 

  ๓.๑๕ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๖ ๑๒ ๑๘ 

  ๓.๑๖ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ   ๑๔ ๑๔ 

 ๔ ห้องเรียน   ๑๓ ๑๓ 

  
๔.๑ ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วัดพัฒนาราม สุราษฎร์ธานี 
  ๗ ๗ 

  
๔.๒ ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชย

ชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี 
  ๖ ๖ 

 ๕ หน่วยวิทยบริการ   ๘๖ ๘๖ 

  
๕.๑ หน่วยวิทยาบริการ(คณะพุทธ

ศาสตร์) วัดหงษ์ประดิษฐาราม สงขลา 
  ๕ ๕ 



๒๔ 
 

ที ่ ส่วนงำน บุคลำกรประจ ำ บุคลำกรอัตรำจ้ำง รวม 

  
๕.๒ หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขต

ขอนแก่น) วัดอภิสิทธิ์ มหาสารคาม 
  ๗ ๗ 

  
๕.๓ หน่วยวิทยบริการ (คณะ

สังคมศาสตร์) วัดพระรูป เพชรบุรี 
  ๘ ๘ 

  
๕.๔ หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช) วัดท่านา ตาก 
  ๔ ๔ 

  
๕.๕ หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์) วัดหนองขุนชาติ อุทัยธานี 
  ๖ ๖ 

  
๕.๖ หน่วยวิทยบริการ (คณะ

สังคมศาสตร์) วัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี 
  ๘ ๘ 

  
๕.๗ หน่วยวิทยบริการ (คณะ

สังคมศาสตร์) วัดป่าประดู่ ระยอง 
  ๓ ๓ 

  
๕.๘ หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช) วัดหมอนไม้ อุตรดิตถ์ 
  ๔ ๔ 

 
๕.๙ หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์) วัดพระบรมธาตุ ก าแพงเพชร 
  ๘ ๘ 

  
๕.๑๐ หน่วยวิทยบริการ (วส.นครสวรรค์) 

วัดพฤกษะวันโชติการาม พิจิตร 
  ๙ ๙ 

  
๕.๑๑ หน่วยวิทยบริการ (คณะ

สังคมศาสตร์) จังหวัดจันทบุรี 
  ๘ ๘ 

  

๕.๑๒ หน่วยวิทยบริการ(คณะ
สังคมศาสตร์) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
สุพรรณบุรี 

  ๘ ๘ 

  
๕.๑๓ หน่วยวิทยบริการ(คณะ

สังคมศาสตร์) วัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
  ๘ ๘ 

  รวม ๕๓๖ ๗๑๗ ๑,๒๕๓ 

     

  หมำยเหตุ  ไม่นับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ๒ แห่ง คือ (๑) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา (๒) โรงเรยีนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  
                ส ารวจ ณ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

๑.๘ งบประมำณ และอำคำรสถำนที่         

      ๑.๘.๑ งบประมำณ 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย มีงบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๒,๕๖๙,๑๙๖,๙๔๐.๕๒ บาท 
และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน  ๒,๑๘๙,๒๙๗,๔๙๐.๗๖ บาท 
 



๒๕ 
 

หมวดงบประมำณ ๑ ต.ค.๖๐-๓๑ มี.ค.๖๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ปีงบประมำณ ๒๕๔๙ 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 
รำยได้จำกรัฐบำล    
รำยได้จำกงบประมำณเงิน
อุดหนุน 

๑,๑๗๕,๒๗๔,๖๐๐.๐๐ ๑,๘๖๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๕๙,๓๓๙,๙๑๐.๕๓ 

รำยได้จำกงบประมำณเบิก
แทนกัน 

   

รวมรำยได้จำกรัฐบำล ๑,๑๗๕,๒๗๔,๖๐๐.๐๐ ๑,๘๖๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๕๙,๓๓๙,๙๑๐.๕๓ 
รำยได้จำกแหล่งอ่ืน 
  รายได้จากการอุดหนุนและ
บริจาค 

๑๔๘,๓๕๑ล๕๕๐.๙๘ ๑๔๗,๑๕๙,๖๐๙.๓๒ ๑๗๕,๗๐๒,๒๔๗.๔๘ 

  รายได้จาการจัดการศึกษา
และบริการ 

๑๑๒,๗๕๗,๒๑๕๕๙ ๒๙๒,๙๗๗,๒๐๕.๗๘ ๒๘๐,๓๕๙,๔๕๘.๕๕ 

  รายได้จากการขายสินค้า
และบริการ 

๘๙,๖๓๓,๖๐๕.๑๘ ๒๖,๘๐๖,๘๘๓.๒๕ ๒๘,๘๗๐,๗๘๕.๐๐ 

  รายได้เงินอุดหนุนอ่ืน  ๖๑,๖๐๑,๓๐๓.๘๐ ๕๔,๕๕๔,๐๓๐.๕๗ 
  รายได้อ่ืน ๒๘,๔๖๗,๐๕๔.๐๓ ๑๗๙,๕๓๑.๙๓๘.๓๗ ๑๒๐,๒๒๓,๑๗๓.๕๔ 
รวมรำยได้จำกแหล่งอื่น ๓๗๙,๒๐๙,๔๒๕.๗๘ ๗๐๘,๐๗๖,๙๔๐.๕๒ ๖๕๙,๗๐๙,๖๙๕.๑๔ 
รวมรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำน 

๑,๕๕๔,๔๘๔,๐๒๕.๗๘ ๒,๕๖๙,๑๙๖,๙๔๐.๕๒ ๒,๕๑๙,๐๔๙,๖๐๕.๖๗ 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน 
  ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓๘๔,๙๙๖,๘๓๕.๑๖ ๗๑๙,๒๐๖,๑๒๒.๓๘ ๗๐๐,๒๕๙,๐๖๘.๐๐ 
  ค่าตอบแทน ๑๖๖,๑๗๘,๒๘๒.๙๑ ๒๙๑,๖๕๖,๒๙๖.๐๐ ๒๓๒,๘๔๗,๐๑๗.๐๙ 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    
  ค่าวัสดุ ๒๘,๙๔๓,๙๓๕.๖๓ ๓๖,๒๗๗,๘๒๖.๙๐ ๔๒,๔๓๕,๑๐๔.๔๙ 
  ค่าใช้สอย ๑๓๔,๒๐๙,๐๑๗.๒๑ ๒๐๘,๙๑๗,๗๘๒.๗๔ ๒๒๖,๔๕๔,๒๗๖.๓๖ 
  ค่าสาธารณูปโภค ๒๔,๗๐๕,๒๘๑.๙๓ ๕๗,๙๓๐,๑๕๑.๕๖ ๕๘,๗๒๖,๖๘๒.๙๐ 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย 

 ๑๓๑,๙๖๗,๗๕๕.๖๒ ๑๓๐,๔๕๘,๗๕๑.๐๐ 

  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๑๐๕,๕๔๘,๑๖๒.๕๑ ๒๙๖,๒๘๑,๖๖๘.๘๙ ๓๕๓,๗๘๘,๘๖๗.๐๙ 
  ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
สนับสนุนกิจกรรม มจร. 

 ๑๖๓,๔๐๖,๒๕๒.๙๕ ๑๑๕,๓๗๒,๓๒๔.๑๗ 

  เงินอุดหนุนครูพระสอน
ศีลธรรม 

 ๒๘๐,๘๓๐,๒๑๙.๗๙ ๒๙๑,๔๘๓,๗๙๙.๒๗ 

  ค่าใช้จ่ายอื่น ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๒๓,๔๑๓.๙๓ ๒,๙๐๕.๕๐ 



๒๖ 
 

หมวดงบประมำณ ๑ ต.ค.๖๐-๓๑ มี.ค.๖๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ปีงบประมำณ ๒๕๔๙ 
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำร
ด ำเนินงำน 

๘๔๕,๑๐๑,๕๑๕.๓๕ ๒,๑๘๙,๒๙๗,๔๙๐.๗๖ ๒,๑๕๑,๘๒๘,๗๙๕.๘๗ 

รำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน 

๗๐๙,๓๘๒,๕๑๐.๔๓ ๓๗๙,๘๙๙,๔๔๙.๗๖ ๓๖๗,๒๒๐,๘๐๙.๘๐ 

ที่มำ   กองคลังและทรัพย์สิน ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๑.๘.๒ อำคำรสถำนที่ 
          ๑) อำคำรสถำนที่ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (ส่วนกลำง) 
  อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของวัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ และปัจจุบัน มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน กม.ที่ ๕๔-๕๕ ต าบล 
ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

รำยละเอียดอำคำรที่วัดมหำธำตุ ท่ำพระจันทร์ กรุงเทพมหำนคร 
 

ที ่ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) ประโยชน์ใช้สอย หมำยเหตุ 
๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (๓ ชั้น ๑ หลัง) 
๒,๔๐๐ เป็นส านักงาน/ 

ที่เรียน 
เป็นสมบัติของ
มหาวิทยาลัย 

๒ อาคารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  
(๒ ชั้น ๑ หลัง) 

๗๗๘ เป็นส านักงาน/ 
ที่เรียน 

เป็นสมบัติของวัด
มหาธาตุ 

๓ อาคารบริหารทางการศึกษา 
(โรงพิมพ์) (๒ ชั้น ๑ หลัง) 

๑,๑๔๔ ที่ตั้งโรงพิมพ์ เป็นสมบัติของวัด
มหาธาตุ 

๔ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร  
(๓ ชั้น ๑ หลัง) 

๓๕๔ ที่จ าหน่ายวัสดุ 
การศึกษา 

เป็นสมบัติของวัด
มหาธาตุ 

 รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๔,๖๗๗   
ที่มำ ฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 
รำยละเอียดอำคำรที่วัดศรีสุดำรำม เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 
 

ที ่ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) ประโยชน์ใช้สอย 
๑ อาคาร ๑ (๔ ชั้น ๑ หลัง) ๙๔๔ เป็นส านักงาน/ที่เรียน 
๒ อาคาร ๒ (๔ ชั้น ๑ หลัง) ๙๑๘ เป็นส านักงาน/ที่เรียน 
๓ อาคาร ๓ (๔ ชั้น ๑ หลัง) ๙๑๘ เป็นส านักงาน/ที่เรียน 
๔ อาคาร ๔ (๒ ชั้น ๑ หลัง) ๕๗๓ เป็นส านักงาน/ที่เรียน 
๕ อาคาร ๕ (๒ ชั้น ๑ หลัง) ๕๖๐ เป็นส านักงาน/ที่เรียน 
๖ อาคารสังฆิกเสนาสก์ (๑ ชั้น ๑ หลัง) ๗๖.๕๐ เป็นที่เก็บพัสดุ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๓,๙๘๙.๕๐  

ที่มำ ฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 



๒๗ 
 

รำยละเอียดอำคำรที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 
 

ที ่ ชื่ออำคำร/จ ำนวน 
พื้นที่ใช้สอย

(ตรม.) 
ประโยชน์ใช้สอย 

๑ อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก (๑ หลัง) ๑,๒๐๐ เก็บรวมรวมพระไตรปิฎก 
๒ อาคารส านักงานอธิการบดี (๑ หลัง) ๔,๒๐๐ เป็นส านักงาน 
๓ อาคาร ๗๒ ปีพระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน) (๑ หลัง) ๑๔,๙๓๓ ฉันอาหาร/รับประทานอาหาร 
๔ อาคารเรียนรวม (๘ หลังเชื่อมติดกัน) ๓๕,๐๐๐ เป็นส านักงานและห้องเรียน 
๕ อาคาร ๙๒ ปีปัญญานันทะ (๑ หลัง) ๓,๘๘๔.๔๐ เป็นที่พักรับรอง 
๖ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ(๑ หลัง) ๔,๒๐๐ เป็นห้องสมุดและสถานที่ศึกษา

ค้นคว้าวิจัย 
๗ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร (๑ หลัง) ๓,๘๘๔.๔๐ จ าหน่ายหนังสือและจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา 
๘ อาคารหอพักนิสิต ( จ านวน ๒ หลัง) ๒๔,๐๐๐ เป็นที่พักของนิสิต 
๙ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา ๑๒,๐๐๐ เป็นห้องประชุม/สัมมนา 

๑๐ อุโบสถกลางน้ าสองชั้น (๑ หลัง) ๓,๖๙๐ เป็นสถานที่ท าวัตร-สวดมนต์ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๑๐๖,๙๙๑.๘๐  

ที่มำ ฝ่ายอาคารสถานที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

๒) อำคำรสถำนที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (คณะ/ส่วนกลำง) 
 

ที ่ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
๑ อาคารเรียนรวม ๘ เหลี่ยม สูง ๖ ชั้น (คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์) 
๓๕,๐๐๐ 

 

    ๓) อำคำรสถำนที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (ส่วนภูมิภำค : วิทยำเขต/
วิทยำลัย) 
 

รำยละเอียดอำคำรของวิทยำเขต/วิทยำลัย 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
๑ วิทยาเขตหนองคาย (๑) อาคารพุทธานุภาพ 

(๒) อาคารเรียนรวม (ท่ีท าการแห่งใหม่) 
(๓) อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๔) อาคารศาลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
(๕) อาคารสถานีวิทยุ 
(๖) อาคารศูนย์บัณฑิตศึกษา 
(๗) อาคารเรียนอเนกประสงค์ ๓ ชั้น  

๕,๒๔๙ 

๒ วิทยาเขตเชียงใหม่ (๑) อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(อาคาร มจร. ๑) 

๒,๐๑๓.๔๕ 
 



๒๘ 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
(๒) อาคารช้อย นันทาภิวัฒน์ (มจร ๒) 
(๓) อาคารสถาบันวิทยบริการ (ธีรศักดิ์  
ไพโรจน์สถาพร) 

๗๘๔ 
๑,๙๓๔ 

๓ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (๑) อาคาร ๑ (๒) อาคาร ๒ (๓) อาคารฐาน
พระ (๔) อาคารวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ 

๖,๙๒๔ 

๔ วิทยาเขตขอนแก่น (๑)  อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์  (อาจ 
อาสภมหาเถร) 
(๒) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ)  
(๓) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสณมหาเถร) 
(๔) อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา 
(๗) อาคารพิมลธรรมวรรณิสสรอุทิศ (สถานี
วิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสน) 
(๖) กุฏิพระพรหมสิทธิ (อาคารรับรอง) 
(๗) อาคารหอฉันพระพิมลธรรม (อาจ อาสภ
มหาเถร ) 
(๘) อาคารหอพักสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เก่ียว 
อุปเสณมหาเถร) 

๑,๘๗๕.๖ 
 

๖,๔๐๐ 
 

๑,๘๗๕.๖ 
 

๖,๔๐๐ 
 

๑๔๔ 
 

๖๐๘ 
๑,๔๔๐ 

 
๖,๕๔๐ 

๕ วิทยาเขตนครราชสีมา (๑) อาคารเรียนรวม ๖ ชั้น 
(๒) อาคารเรียนบัณฑิตศึกษารัชดานุสรณ์ 
(ครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาเขตนครราชสีมา) 
(๓) อาคารพระเทพวิทยาคม (ห้องสมุด
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(๔) อาคารสถานีวิทยุ มจร 
(๕) อาคารที่พักรอรถส าหรับนิสิต 

๓๓,๙๗๕.๕๐ 

๖ วิทยาเขตอุบลราชธานี (๑) อาคารหอประชุม 
(๒) อาคารหอสมุดมกรพงศ์ 
(๓) อาคารเรียนสหกรณ์อุบลราชธานี 
(๔) อาคารเรียนรวม  

๗,๐๖๒ 

๗ วิทยาเขตแพร่ (๑) อาคารหอพักนิสิต 
(๒) อาคารองค์การบริหารจังหวัดแพร่อุปถัมภ์ 
(๓) อาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ์ 
(๔) อาคาร ๙๐๐ ปี พระมหาโพธิวงศาจารย์ 
(สุจี กตสาร) 
(๕) อาคารหอฉัน 

๙,๗๐๖ 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
(6) อาคารผลิตและบรรจุน้ าดื่ม 
(7) อาคารหอพักนิสิต 
(8) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(9) หอประชุมใหญ่ ๘๐๐ ที่นั่ง 

 
 
 
 

๘ วิทยาเขตสุรินทร์ (๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
(๒) อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓) อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
(๔) อาคารส านักงานวิทยาเขต (เก่า) 
(๕) ศาลาปฏิบัติธรรมพระวิเทศธรรมรังสี 
(๖) อาคารกุฎีรับรอง 
(๗) อาคารรับรอง(กุฎีสมเด็จฯ) 
(๘) อาคารอเนกประสงค์ 
(๙) อาคารศาลาปฏิบัติธรรม 
(๑๐) อาคารพระธรรมโมลี (สนง.วข. ใหม่) 

๒,๖๐๑ 
๑,๓๖๘ 
๑,๓๑๓ 
๒๐๔ 
๗๒๙ 
๒๘๐ 
๑๖๒ 
๖๒๑ 
๘๐ 

๑,๗๗๓ 
๙ วิทยาเขตพะเยา (๑) อาคาร มจร ต าบลแม่กา ๓ ชั้น 

(๒) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีฯ มจร ต าบล 
แม่กา 
(๓) หอประชุม ๘๐ ปี พระเทพญาณเวท ี
(๔) ศาลาเอนกประสงค์ 
(๕) ห้องสุขาข้างศาลาเอนกประสงค์ 
(๖) ที่พักพระนิสิต 
(๗) ห้องน้ าลานปฏิบัติธรรม 
(๘) โรงจอดรถผู้บริหาร 

๒,๑๖๓ 
๑,๔๕๖ 

 
๑,๐๔๕ 
๕๔๖ 
๑๔๔ 
๒๘๐ 
๑๒ 
๗๒ 

๑๐ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส (๑) อาคารหอสมุดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(๒) อาคารพระปริยัติธรรมธรรมโมลี (สมศักดิ์ 
อุปสโม) – ทรงศักดิ์ – จรัญเอาฬาร –ประชา 
ราษฎร์อุปถัมภ์ 
(๓) อาคารภัทรศาลา พระพรหมโมลี (เตชะ
วิบูลย์อุปภัมภ์) 

๖๑๒ 
๒,๒๖๘ 

 
 

๑๔๔ 

๑๑ วิทยาเขตนครสวรรค์ (๑) อาคารอ านวยการ (อาคารพระวิสุทธาธิ
บดี เจ้าคณะภาค ๔) 
(๒) อาคารพระเทพญาณมุนี 
(๓) อาคารอาคารอัครวงษ์ 
(๔) อาคารเรียนรวม (อาคารพระเทพวิทยาคม 
“หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ”) 
(๕) อาคารเรียน  (อาคาร ส.มหารัช.-) 
(๖) อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๗๖๕ 
 

๑๖๐ 
๑๖๐ 

๓,๕๘๗ 
 

๒,๘๔๒ 
๓,๐๙๐ 



๓๐ 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
(๗) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๘) อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  
พรรษา 
(๙) อาคารหอฉันพระเทพญาณมุนี 

๑,๕๙๐ 
๖,๔๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

๑๒ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม (๑) อาคารห้องเรียน 
(๒) อาคารห้องเรียนรวม 
(๓) อาคารห้องประชุมพระโสภณเจติยาภิบาล 
(๔) ห้องบริการคอมพิวเตอร์  
(๕) ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๖) ห้องท างาน 
(๗) ห้องคณะกรรมการนิสิต 
(๘) ห้องชมรมนิสิต 
(๙) ห้องว่าง  (เก็บพัสดุชั่วคราว) 
(๑๐) ห้องน้ า 
(๑๑) ห้องรักษาพยาบาล 

๑๖๐ 
๖๔ 
๔๘ 
๓๒ 
๑๖ 
๖๔ 
๑๒ 
๖๔ 
๒๔ 

๑๐๘ 
๒๔ 

๑๓ วิทยาลัยสงฆ์เลย (๑) อาคารปริยัติธรรม (กาญจนาภิเษก) ๖๖๐ 
๑๔ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน (๑) อาคารเรียน มจร วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

(๒) อาคารเรียนคณะสงฆ์ล าพูน 
๕,๖๒๓ 

 
๑๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (๑) อาคาร ๑ (๒) อาคาร ๒ (๓) อาคาร ๓ ๒,๘๗๗ 
๑๖ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  (๑) อาคารสังฆประชาสรรค์ (๒๕๔๖) 

(๒) อาคารเรียนรวม (๒๕๔๘)  
(๓) อาคารอเนกประสงค์ (๒๕๔๙) 
(๔) อาคารที่พักผู้โดยสาร (๒๕๔๙) 
(๕) อาคารหอประชุม (๒๕๕๐) 

๓,๖๐๘ 
๒,๘๘๐ 
๑๗๖ 

๑๗.๕๐ 
๑,๓๘๐ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี (๑) อาคารส านักงาน 
(๒) อาคารเรียน 
(๓) อาคารเอนกประสงค์ ๑ (หอประชุม) 
(๔) อาคารเอนกประสงค์  ๒ (หอฉัน) 
(๕) อาคารหอสมุด 
(๖) อาคารพุทธวิหาร 
(7) อาคารเอนกประสงค์  ๓ 

๔๘๐ 
๕๖๐ 
๓๗๔ 
๒๘๐ 
๖๐๐ 
๔๘ 

๒,๕๒๐ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คสล. ๓ ชั้น  ๒,๔๑๖ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร (๑) อาคารเรียนรวม   

(๒) อาคารที่พัก  
๖,๒๙๐ 
๘๔๓ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (๑) อาคารศาลากลาง มีทั้งหมด ๓ ชั้น 
(๒) อาคารหอประชุม 

๑,๑๕๐.๘๖ 
๒๒๙.๓๖ 



๓๑ 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
(๓) โรงอาหาร ๑๘๕.๖๓ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง (๑) อาคารพระปริยัติธรรม 
(๒) อาคารปฏิสังขรณ์พระสุนทรมุนี ปี ๗๒ 

๙๖๐ 
๙๐๐ 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ (๑) อาคารหอประชุมพระเทพวรมุนี 
(๒) อาคาร “สมเด็จพระพุฒาจารย์” (เกี่ยว 
อุปเสโน) 
(๓) อาคารหอสมุด “อาคาร ๗๙ ปี หลวงปู ่
ธัมมา  พิทักษา” 
(๔) อาคารรับรอง “วิบูลธรรมภาณ” 
(๕) อาคารสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์  ปุณฺณ
โก ป.ธ.๙) 

๑,๓๒๐ 
๑,๐๕๓ 

 
๔๘๐ 

 
๒๗๐ 
๓๗๕ 

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ (๑) อาคารพระยาภักดีชุมพล (๑) 
(๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
(๓) อาราคพระยาภักดีชุมพล (๒) 
(๔) อาคารหอประชุมสงฆ์พญาแล 
(๕) อาคารหอฉัน 
(๖) อาคารหอพักนิสิต 

๑,๓๕๐ 
๑,๓๕๐ 
๑,๓๕๐ 
๙๕๐ 
๓๔๐ 
๒๗๐ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
เพชรบูรณ์ 

(๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 
(๒) อาคารที่พักนิสิต ๔ หลัง 

๑,๓๐๒ 
๖๒๔ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (๑) อาคารเรียนรวม 
(๒) อาคารหอประชุม 
(๓) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(๔) อาคารหอฉัน 

๑,๒๑๐ 
๕๔๐ 
๖๔๘ 
๖๔๘ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี (๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (อาคาร ๑) 
(๒) อาคารมงคลเทพมุนี (อาคาร ๒) 

๒,๑๖๐ 
๒,๑๖๐ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี 

อาคารเฉลิมราชกุมารี ๒,๖๘๙.๒ 

๒๘ วิทยาลัยพุทธศาสตร์ 
นานาชาติ 

อาคารเรียน IBSC ๒,๒๕๐ 

ที่มำ รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของส่วนงาน 
 
 
 

๑.๙  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์มหำวิทยำลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต 



๓๒ 
 

 ๑.๙.๑  เอกลักษณ์มหำวิทยำลัย   
                    บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 ๑.๙.๒  อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย   
                    ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 ๑.๙.๓  อัตลักษณ์บัณฑิต    
                    มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
๑.๑๐  กำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
           

ข้อเสนอจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

องค์ประกอบที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๑ 

    ๑. กรณีที่หลักสูตรยังไม่เป็นไป
ตาม เกณฑ์การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยา
เขต/หรือวิทยาลัย ควรหาแนวทาง
ร่วมกับหลักสูตรพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข ก ากับติดตามการด าเนินการ
เกี่ ยวกับคุณสมบัติ ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

   ๑. ส านักงานประกันคุณภาพ จัดท าโปรแกรมฐานข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  บนเว็บไซต์
ส านักงานประกันคุณภาพ http://qa.mcu.ac.th/  และคณะ วิทยา
เขต วิทยาลัยสงฆ์กรอกข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
       คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ก ากับติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร รอบ ๖ เดือน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
   ๒. ส านักงานประกันคุณภาพจัดโครงการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีและผลลัพธ์
จากการด าเนินการรวมทั้ งแนวทางวิ เคราะห์ เ พ่ือแก้ปัญหา
ด าเนินงาน รวมทั้งค้นหาแนวทางปรับปรุงร่วมกับหลักสูตรและ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข กรณีหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๑ โดยจัดประชุมร่วมกับส่วนงานจัดการศึกษา ๑๔ ส่วนงาน 
ส่งผลให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตรและคณะ 
วิทยาเขต วิทยาลัย มีผลการประเมินระดับดีทุกส่วนงาน 

    ๒. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ 
กลไกการเปิด/ปิดและปรับปรุ ง
หลักสูตร ( โดยเฉพาะคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ให้

   คณะและสภาวิชาการตรวจสอบความพร้อมการเปิดหลักสูตร
อย่างเข้มข้น โดยค านึงถึงความพร้อมด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

http://qa.mcu.ac.th/


๓๓ 
 

ข้อเสนอจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานตามระบบ กลไกดังกล่าว 
รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามระบบกลไกดังกล่าว
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยเสนอขอเปิด
หลักสูตร สภาวิชาการให้ความเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
เปิดหลักสูตร จ านวน ๔๑ หลักสูตร  
   สภาวิชาการเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตร
จ านวน ๑ หลักสูตร  
 

    ๓ .  มหาวิทยาลัยควรก าหนด
นโยบายตลอดจนแนวทางในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วม/พัฒนาความ
ร่วมมือจากวิทยาเขตหรือวิทยาลัย 
ในการเข้ามาเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม
ก า ร พัฒนาแผนกา ร จั ด ก า ร จั ด
กิจกรรมพัฒนานิสิตให้เด่นชัดยิ่งขึ้น 
โดยเน้นให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

   คณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตร่วมกับคณะ 
วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนพัฒนานิสิตระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ 
๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีพระราชวรมุนี ,ดร.รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน เพ่ือปรับปรุงแผนให้
สอดคล้องกับบริบทสภาพการณ์ปัจจุบัน และพัฒนานิสิตให้มี      นว
ลักษณ์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยลงในแผนให้ครบทั้ง ๙ 
ด้าน ในระยะ ๕ ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพและเป็นศาสน
ทายาทท่ีมีศักยภาพ     
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับกระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ  
   ยุทธศาสตร์ที่  ๓ จัดระบบบริการและสวัสดิการแก่นิสิตที่มี
ประสิทธิภาพ  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิต 
   จากนั้นได้ถ่ายทอดแผนสู่คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย เพ่ือจัดท าเป็น
แผนพัฒนานิสิตระยะ ๕ ปีของส่วนงาน และแปลงแผนพัฒนานิสิต
ระยะ ๕ ปี เป็นแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปีตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

    ๔. การก าหนดตัวชี้วัดของแผน 
การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ยังไม่
สะท้อนความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมหรือแผน 

   กองกิจการนิสิตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบการ
จัดการความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนิสิต ของ
กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี” เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ ใน ๕ ประเด็นส าคัญ คือ (๑) การประเมินโครงการตาม
วัตถุประสงค์ (๒) การบริหารจัดการหอพักนิสิต (๓) การส่งเสริมวินัย
นิสิต (๔) การจัดท าโครงการปฏิบัติศาสนกิจ (๕) การจัดท าระบบ
การปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ โดยนิมนต์/เชิญผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ประกอบด้วย (๑) พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม 
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล (๒) พระมหาช านาญ มหาชา



๓๔ 
 

ข้อเสนอจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

     มหาวิทยาลัยควรสร้างความ
เ ข้ า ใ จ ในกา รก า หนดตั ว ชี้ วั ด ที่
สอดคล้องวัตถ ุประสงคข์องแผนหรือ
กิจกรรมการพัฒนานิสิต เ พ่ือให้
สามารถประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนหรือกิจกรรม 
และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป  

โน ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (๓) เครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนา (๔) นักวิจัยโครงการ 

องค์ประกอบท่ี ๒ องค์ประกอบท่ี ๒ 

   ๑. มหาวิทยาลัยมีงบสนับสนุนทุน
วิจัยจากภายนอก ต่ ากว่าทุนวิจัยจาก
ภายใน ประมาณ ๓ เท่า 
   มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ผู้มี
ศักยภาพด้านการวิจัยเป็นนักวิจัยพ่ี
เลี้ยง ก าหนดนโยบายให้นักวิจัยรุ่น
ใหม่ท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
เน้นการท างานวิจัยเชิงบูรณาการ 
เ พ่ือ เ พ่ิมทั กษะการท า วิ จั ย แล ะ
คุณภาพงานวิ จั ย  ตลอดจนเ พ่ิม
ศักยภาพในการขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากภายนอก (ทุนจาก วช. 
และ มจร  เป็นทุนวิจัยภายในทุนจาก
หน่วยงานอ่ืนนอกจากนี้เป็นทุนวิจัย
จากภายนอก) 

   มหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์และ
นักวิจัย โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม 
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ ในวันที่ ๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ล าพูน ต.ต้นธง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน โดยมีนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับพัฒนาเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 
“แม่ไก่” เป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือเป็นช่องทางในการของบประมาณจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทั้งสิ้น ๖๘,๑๙๐,๕๖๒ บาทจ าแนก
เป็นงบสนับสนุนภายใน ๕๕,๙๙๒,๕๐๐ บาทและ งบสนับสนุนจาก
ภายนอก ๑๒,๑๙๘,๐๖๒ บาท งบประมาณจากภายนอกคิดเป็นร้อย
ละ ๑๗.๘๙  
 

   ๒. มหาวิทยาลัยและส่วนงานที่
ดู แ ล รั บผิ ดชอบควรส่ ง เ ส ริ ม ให้
คณาจารย์ขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น เพ่ือลด
งบประมาณจากภายในที่เป็นทุนวิจัย 
ซึ่งสามารถน างบดังกล่าวไปใช้ในการ
ด าเนินงานด้านอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น และทุน
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอกเป็น
การแสดงถึงความเข้มแข็ง และ
ศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยด้วย 



๓๕ 
 

ข้อเสนอจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

   ๓. เนื่องจากงบประมาณเงินสนับ 
สนุนงานวิจัยเฉลี่ยต่อคนค่อนข้างสูง 
ดั งนั้ น  ควร พัฒนางานวิ จั ยและ
เผยแพร่ในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น 
หรือระดับคุณภาพที่สามารถใช้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ 
 

   ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และนักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารและที่ประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีค่าน้ าหนักสูง โดยมีผลงาน
วิชาการเผยแพร่ทั้งหมด ๑,๑๔๒ ชิ้น แยกตามค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
   ๑) ผลงานวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๐.๒ เผยแพร่จ านวน ๖๒๒ ชิ้น       
   ๒) ผลงานวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๐.๔ เผยแพร่จ านวน ๑๙๖ ชิ้น 
   ๓) ผลงานวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๐.๖ เผยแพร่จ านวน ๙๔ ชิ้น 
   ๔) ผลงานวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๐.๘ เผยแพร่จ านวน ๑๗๐ ชิ้น 
   ๕) ผลงานวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๑ เผยแพร่จ านวน ๖๐ ชิ้น 

    ๔ .  ผลงานวิชาการส่ วน ใหญ่
ประมาณร้อยละ ๕๔ มีค่าน้ าหนัก
ระดับคุณภาพ ๐.๒ และ ๐.๔ 
    มหาวิทยาวิทยาลัยควรพัฒนา
คณาจารย์ด้านการเขียนบทความ
วิจัยภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

   ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยโดยศูนย์อาเซียนศึกษา 
ด าเนินงานโครงการ Training the Trainer การเขียนบทความ
วิชาการอาเซียน (ภาคไทยและภาษาอังกฤษ) ระยะที่ ๑ (ภาค
ภาษาไทย) ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (ชั้น๒) วิทยาลัย
สงฆ์บุรีรัมย์ และระยะที่ ๒ (ภาคภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ ๑๗–
๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความทางวิชาการของบุคลากร 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตให้สามารถพัฒนาบทความวิชาการ
และบทความวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับสังคม 
การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยใช้กิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ ผลิตงานบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยง
กับประชาคมอา เซี ยน  น า เสนอองค์ ความรู้ ใหม่ทา งด้ าน
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการคิดและ
ถ่ายทอดงานเขียนเชิงวิชาการ 
     มหาวิทยาลัยจัดและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดการศึกษาจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติเพ่ือเป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ ดังนี้ 
      ๑) การประชุมวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “คุณูปการ
พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย
การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร 
และพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ใน วันที่ ๒๕ – ๒๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ๒) สัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๙ เรื่อง“วัฒนธรรมเชิง
พุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ ๒ – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๓๖ 
 

ข้อเสนอจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี (วิบูลย์ กลฺยาโณ) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะ
เกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยเป็นความ
ร่วมมือของสถาบันวิบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะ
เกษ 
      ๓) การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Volunteer Spirit with 
Sustainable Social Development ในวันที่  ๒๘-๒๙ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น  
      ๔) การประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม 2560 
ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

องค์ประกอบท่ี ๓ องค์ประกอบท่ี ๓ 
    ๑ .  การบริการวิ ชาการ  มหา 
วิทยาลัยอาจพิจารณาระดมทุนจาก
การบริจาค เพ่ือลดงบประมาณจาก
ส่ วนกลางลง  ท า ให้ ส ามารถน า
งบประมาณไปใช้ในการพัฒนาด้าน
อ่ืนเ พ่ิมขึ้น  รวมทั้ งมีการติดตาม
ประเมินผลความส าเร็จของการ
บริการเพ่ือปรับปรุงให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้รับบริการต่อไป ตามที่
ม ห า วิ ท ย าลั ย ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น ก า ร
ประเมินตนเอง 

  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาการของทั้ง
ส่วนกลาง คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์  โดยส่วนหนึ่ ง เป็น
งบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณที่
ส่วนงานจัดหาจากรายได้ท่ีเกิดจากการบริจาคในแต่ละพ้ืนที่  
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีงบประมาณที่จัดสรรให้ในงบประมาณ
ด้านบริการวิชาการ ๔๖๐,๓๐๑,๔๘๐ บาท นอกงบประมาณซึ่ง
จัดหาโดยส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ๔๑,๒๘๔,๙๖๐ 
บาท 

    ๒. มหาวิทยาลัยควรร่วมมือกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนหรือองค์กรใน
จังหวัดให้มีความเข้มแข็งจนเกิดเป็น
ชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ   

   
 

องค์ประกอบท่ี ๔ องค์ประกอบท่ี ๔ 
    ๑ .  การก าหนดตั วชี้ วั ดความ 
ส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ นอกจาก
การวัดในเชิงของการรับรู้แล้ว ควร
เ พ่ิมการประเมินโดยการวัดจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ผลการ

 



๓๗ 
 

ข้อเสนอจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึง
การรับรู้ต่างๆ  เพ่ือให้การติดตาม
ประเมินผลมีความชัดเจน และเป็น
รูปธรรมมากขึน้ 
องค์ประกอบท่ี ๕ องค์ประกอบท่ี ๕ 
  ๑ .  มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
สนับสนุนส่วนงานที่มีความพร้อมให้
ใ ช้ เ กณฑ์ ก า รป ร ะ เ มิ น คุณ ภ า พ
การศึกษาที่มีความเข้มข้นมากขึ้น 
เช่น เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

   มหาวิทยาลัยจัดโครงการให้ความรู้ EdPEx ระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย แก่ผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี ม จ ร วังน้อย รวมทั้ง
ส่งเสริมส่วนงานที่มีความพร้อมใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ส่วนงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
จ านวน ๑ แห่ง คือ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยและ สกอ.ให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

    ๒. องค์ประกอบของการจัดท า
แผนกลยุทธ์การเงิน ยังไม่ครบถ้วน 
     มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้
กองแผนงานและกองคลั ง แล ะ
ทรัพย์สิน เป็นส่วนงานหลักร่วมกับ
ทุกส่วนงานในการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
ถูกต้อง โดยระบุแหล่งที่มาและแนว
ทางการใช้ ไปของทรัพยากรทาง
การเงินในระยะยาว ที่ สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถด าเนินการได ้ 
 

 

    ๓ .  ก า รคิ ด วิ เ ค ร าะห์  ข้ อมู ล
ทางการเงิน unit cost ด าเนินในบาง
หน่วยงาน อาทิ บัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาลัย และวิทยาเขตเป็นส่วนใหญ่ 
และด าเนินไม่ครบถ้วนเป็นรูปธรรม 
ในส่วนของการวิเคราะห์ความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและโอกาส
ในการแข่งขัน 

     มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่งรวม ๓๓ แห่ง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  
    ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จ านวน ๒๔ 
แห่ง จัดท ารายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเสนอผู้บริหาร เพ่ือ
น าไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร  เช่น การปิด
หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุน และ การใช้เป็นข้อมูลในการขึ้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา 



๓๘ 
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    มหาวิทยาลัยควรมอบหมายกอง
แผนงานและกองคลังและทรัพย์สิน 
เป็นส่วนงานหลักร่วมกับทุกส่วนงาน
ในการก าหนดกรอบ คิด ในการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร  เ พ่ือให้ทุกส่ วนงานทั้ ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค น าไป
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ทั้งนี้ ส่วนกลางควรรวบรวม
ผลการวิ เคราะห์ทุกหลักสูตรมา
เ ที ย บ เ คี ย ง  เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
 

   ๔. ถึงแม้กองกลางซึ่งเป็นส่วนงาน
รับผิดชอบเรื่องการจัดการความรู้ ได้
จัดอบรมและก ากับติดตามให้ทุกส่วน
งานมีกระบวนการจัดการความรู้  
ส่วนงานที่รับผิดชอบควรสร้างเข้าใจ
และชี้เห็นประโยชน์ ในการรวบรวม
องค์ความรู้  โดยเฉพาะที่กระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลมาพัฒนาให้
เป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกส่วน
สามารถเข้าถึงความรู้และน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง  
 

   ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยด าเนินการฝึกอบรมผู้บริหารและผู้ประสานงานจัดการ
ความรู้  ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการน าไปสู่
ภาคปฏิบัติระดับส่วนงาน จ านวน ๖ แห่ง ดังนี้ 
      ๑) กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
      ๒) กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนล่าง ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช จังหวัดพิษณุโลก 
      ๓) กลุ่มส่วนงานภาคอีสานตอนบน ณ วิทยาเขตขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 
      ๔) กลุ่มส่วนงานภาคอิสานตอนล่าง ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
      ๕) กลุ่มส่วนงานภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      ๖) กลุ่มส่วนงานภาคใต้ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
      โดยมีผู้บริหารและผู้ประสานงานจัดการความรู้ เข้าร่วม
ฝึกอบรมจ านวน ๒๓๑ รูป/คน 
      มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันจัดการความรู้ (KM Day) ในวันทึ่  
๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา มี
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ส่วนงานน าเสนอผลงานระดับส่วนงานจ านวน ๒๖ ส่วนงาน และ
ระดับบุคคลจ านวน ๑๑ ราย 

    ๕ .  มห า วิ ท ย าลั ย ค ว ร จั ดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การ
จัดท าต าแหน่งทางวิชาการ และ
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบและกลไกในการก ากับ
ติ ดตามอย่ า งสม่ า เ สมอ เ พ่ือ ให้
สามารถพัฒนาปรับปรุงได้อย่างทัน
เหตุการณ์ ในกรณีที่แผนการพัฒนา
บุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

   มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายปฏิบัติการ ดังนี้ 
   ๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสร้างผลงานทาง
วิชาการ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ 
สยามบีชรีสอร์ท อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี วันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐ มีอาจารย์เข้าร่วม ๗๕ รูป/คน 
   ๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และ
ต าแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป วันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

๖. มหาวิทยาลัยก าหนดแผนความ
เสี่ยงเนื่องจากปัจจัยภายนอกเพียง
เรื่องเดียว โดยระดับความเสี่ยงยังไม่
ลดลง และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่
สูง 
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ควรทบทวนมาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเพ่ือให้
ระดับความเสี่ยงลดลง และพิจารณา
ปัจจัยความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัย
ภายนอกอ่ืนๆ เช่น เยาวชนเข้ามา
บวชในพระพุทธศาสนาน้อยลง เงิน
บริ จาคที่ ผั นแปร ไปตามสภาวะ
เศรษฐกิ จ  น โยบายการจั ดสรร
งบประมาณของรัฐ เป็นต้น 

   สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ 
เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติการระบุความเสี่ ยงของ
มหาวิทยาลัย จ านวน ๕ ด้าน ๑๗ ปัจจัยความเสี่ยง ประกอบด้วย  
     ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มีปัจจัยความเสี่ยง ๑๒ ตัว 
     ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน มีปัจจัยความเสี่ยง ๒ ตัว 
     ๓. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ  มีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
     ๔. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอกมีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
     ๕. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
     ปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมด ๑๗ ปัจจัย แยกเป็นความเสี่ยงที่อยู่
ระดับสูงมาก ๓ ปัจจัย ความเสี่ยงระดับสูง ๗ ปัจจัย ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง ๓ ปัจจัย และความเสี่ยงระดับต่ า ๔ ปัจจัย 
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อน
ระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงของแต่ละส่วนงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมาตามล าดับ  
    ผลการบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ปัจจัย
ความเสี่ยงทั้งหมด ๑๗ ปัจจัย มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    - ระดับความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงเป็นความเสียงระดับสู งมาก 
จ านวน ๓ ปัจจัยความเสี่ยง  
       - ระดับความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงเป็นความเสียงระดับสูง 
จ านวน  ๗ ปัจจัยความเสี่ยง  
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      - ระดับความเสี่ยงลดลง ในระดับท่ียอมรับได้ มีค่าคะแนนที่  
≤ ๖ จ านวน ๗ ปัจจัยความเสี่ยง  

ข้อเสนอแนะภำพรวม 
    ๑. ผู้บริหารระดับสูงควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ส่วนงานระดับวิทยาเขต 
วิทยาลัย พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็น
นานาชาติให้สอดรับกับมหาวิทยาลัย
ส่ วนกลา ง  แต่ ใ นขณะ เดี ย วกั น
ยั ง ค ง อัตลั กษณ์ ของชุ มชนและ
ท้องถิ่น 
   

   แผน พัฒนามหาวิ ทยาลั ย ในช่ ว งแผน พัฒนาการ ศึ กษ า
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก าหนดวิสัยทัศน์
ว่า “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” หมายถึงการเป็น
มหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับของสถาบันที่จัด
การศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วโลก ประกอบด้วย ประกอบด้วย ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ เป้าประสงค์ ๓๕ ตัวชี้วัด ๓๘ กลยุทธ์  
   มหาวิทยาลัยเผยแพร่แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ และ
สร้างความเข้าใจผ่านที่ประชุมสภาวิชาการ  
   คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทบทวนและปรับแผนพัฒนาระยะที่ 
๑๒ ของส่วนงาน ให้สอดรับกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

    ๒. มหาวิทยาลัยควรเตรียมความ
พร้อมของผู้บริหารทุกระดับ ให้ มี
ทักษะการบริหารสมัยใหม่และใช้
เครื่องมือในการบริหารที่เหมาะสม 
โดยการฝึกอบรมผู้บริหารระดับต่างๆ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือ
พัฒนาผู้บริหารให้มีความเป็นผู้น า
และมืออาชีพ ที่สามารถน าพาส่วน
ง า น พั ฒ น า สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะใน
เรื่องการสื่อสารภาษาสากลและการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy) 

 

 



๔๑ 
 

การบทที่ ๒ 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

 
องค์ประกอบที่ ๑   การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
    

ที ่ หลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน 
คะแนน 

 บัณฑิตวิทยาลัย     
๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ๑๙ ๓.๗๔ 
๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) ๔ ๓.๐๒ 
๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมนิเทศ) ๑ ๓.๒๓ 
๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิปัสสนาภาวนา) ๑ ๓.๑๐ 
๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สันติศึกษา) ๑ ๔.๑๗ 
๖ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ๖ ๓.๘๔ 
๗ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) ๒ ๓.๓๓ 
๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา) ๑ ๓.๔๘ 
 คณะพุทธศาสตร์   

๙ พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ๒๙ ๓.๑๕ 
๑๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาบาลี) ๑ ๓.๕๐ 
๑๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีและสันสกฤต) ๑ ๓.๖๑ 
๑๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีพุทธศาสตร์) ๑ ๒.๘๗ 
๑๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธศิลปกรรม) ๒ ๓.๐๓ 
๑๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) ๓ ๓.๔๓ 
๑๕ พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) ๖ ๓.๔๖ 
๑๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) ๑ ๓.๒๐ 
๑๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระไตรปิฎกศึกษา) ๑ ๓.๔๐ 

 คณะครุศาสตร ์    
๑๘ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ๑๕ ๓.๔๙ 
๑๙ พุทธศาสตรบัณฑิต  ๓ ๓.๙๐ 



๔๒ 
 

ที ่ หลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน 
คะแนน 

(การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว) 
๒๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) ๗ ๓.๙๕ 
๒๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) ๗ ๓.๒๑ 
๒๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ๑ ๓.๔๖ 
๒๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ๔ ๓.๙๓ 
๒๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) ๒ ๓.๕๗ 
๒๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ๑ ๓.๓๘ 
๒๖ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) ๒ ๓.๘๓ 

 คณะมนุษยศาสตร์    
๒๗ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ๑ ๒.๘๕ 
๒๘ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ๑๐ ๓.๘๐ 
๒๙ พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ๑ ๓.๖๔ 
๓๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) ๑ ๓.๔๔ 
๓๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) ๑ ๓.๔๒ 
๓๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติ ๑ ๓.๖๙ 
๓๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวิตและความตาย) ๑ ๓.๑๘ 
๓๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) ๒ ๒.๙๕ 
๓๕ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) ๑ ๓.๘๗ 
๓๖ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) ๑ ๓.๖๙ 

 คณะสังคมศาสตร์   
๓๗ รัฐศาสตรบัณฑิต ๒๖ ๓.๑๓ 
๓๘ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑๙ ๓.๐๔ 
๓๙ พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๐ ๒.๕๙ 
๔๐ เศรษฐศาสตรบัณฑิต ๑ ๓.๖๑ 
๔๑ พุทธศาสตรบัณฑิต(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ๑ ๒.๖๓ 
๔๒ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ๒ ๓.๔๘ 
๔๓ นิติศาสตรบัณฑิต ๑ ๓.๔๐ 
๔๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) ๒ ๓.๙๘ 
๔๕ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๒ ๓.๒๗ 
๔๖ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ๑ ๒.๙๑ 



๔๓ 
 

ที ่ หลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน 
คะแนน 

๔๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) ๒ ๓.๑๒ 
๔๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ๑ ๓.๒๗ 
๔๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) ๑ ๓.๙๙ 
๕๐ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ๑ ๒.๖๐ 
๕๑ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (การพัฒนาสังคม) ๑ ๒.๘๖ 

 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ   
๕๒ พุทธศาสตรบัณฑิต  (มหายานศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ ๑ ๒.๑๗ 
๕๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  

หลักสูตรนานาชาติ 
๑ ๓.๒๕ 

๕๔ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  
หลักสูตรนานาชาติ 

๑ ๔.๐๖ 

๕๕ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ ๑ ๒.๙๒ 
 ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ๒๒๗ ๑๘๕.๐๙ 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน  ๓.๓๗ 

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ หลักสูตร หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ หลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร ๕๕ 
๒ หลักสูตรผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน หลักสูตร ๕๕ 
๓ หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน หลักสูตร ๐ 
๔ ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน ๑๘๕.๐๙ 
๕ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน ๓.๓๗ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓.๕๑ คะแนน ๓.๓๗ คะแนน ๓.๓๗ ไม่บรรลุ 

 
 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑-๑ รายงานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
๑.๑-๒ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 



๔๔ 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑-๓ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในโปรแกรม

รายงานผลการประเมินออนไลน์ MCU e-SAR  ในเว็บไซต์ส านักงานประกัน
คุณภาพ www.qa.mcu.ac.th 

๑.๑-๔ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.๑-๕ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

๑.๑-๖ รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (SAR)  

๑.๑-๗ โปรแกรมรายงานผลการประเมินออนไลน์ MCU e-SAR  ในเว็บไซต์ส านักงาน
ประกันคุณภาพ www.qa.mcu.ac.th 

๑.๑-๘ ค าสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ ส่วนงาน อาจารย์ท้ังหมด 
อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๕ ๒๑ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๖๐ ๒๙ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๔๘ ๓๙ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๔๔ ๓๐ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๑๒๐ ๕๖ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๕ ๒๒ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๔ ๒๕ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๕๗ ๒๕ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๗๓ ๓๙ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๔ ๒๕ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๓ ๑๒ 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓๒ ๑๓ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๒ ๑๓ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๒ ๑๑ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒๒ ๑๘ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑๐๑.๕ ๔๓ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๓๓ ๑๓ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๑๙ ๙ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๒๒ ๔ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๕๕ ๑๕ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๔๑ ๒๓ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๒๒ ๔ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๒๗ ๙ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๒๒ ๕ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๒๕ ๙ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๒๕ ๗ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๒๘ ๗ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒๑ ๙ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๑๗ ๖ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๐ ๘ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๑๙ ๘ 



๔๖ 
 

ที ่ ส่วนงาน อาจารย์ท้ังหมด 
อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๒๓ ๑๔ 
๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๘ ๘ 

 รวม/เฉลี่ย ๑,๒๓๙.๕ ๕๗๙ 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน ๑,๒๓๙.๕ 
๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน ๕๗๙ 
๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ ๔๖.๗๑ 
๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ 
คะแนน ๕ 

 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๔๖.๗๑  ๕ บรรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๒-๑ ฐานข้อมูลอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
๑.๒-๒ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ ส่วนงาน อาจารย์ท้ังหมด 
อาจารย ์

ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๕ ๑๓ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๖๐ ๑๗ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๔๘ ๒๒ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๔๔ ๒๔ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๑๒๐ ๓๙ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๕ ๓ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๔ ๔ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๕๗ ๑๐ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๗๓ ๒๕ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๔ ๙ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๓ ๔ 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓๒ ๑๐ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๒ ๘ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๒ ๗ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒๒ ๗ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑๐๑.๕ ๑๙ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๓๓ ๒ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๑๙ ๔ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๒๒ ๒ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๕๕ ๕ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๔๑ ๕ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๒๒ ๐ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๒๗ ๑ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๒๒ ๑ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๒๕ ๐ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๒๕ ๒ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๒๘ ๓ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒๑ ๐ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๑๗ ๐ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๐ ๐ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๑๙ ๐ 



๔๘ 
 

ที ่ ส่วนงาน อาจารย์ท้ังหมด 
อาจารย ์

ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๒๓ ๓ 
๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๘ ๕ 

  รวม/เฉลี่ย ๑,๒๓๙.๕ ๒๕๔ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน ๑,๒๓๙.๕ 
๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด  รูป/คน ๒๕๔ 

 ๒.๑ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รูป/คน ๑๘๖ 
  ๒.๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ รูป/คน ๕๙ 
  ๒.๓ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รูป/คน ๙ 

๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๒๐.๔๙ 
๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 
คะแนน ๑.๗๑ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๒๐.๔๙ ๑.๗๑ ไม่บรรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๓-๑ ฐานข้อมูลอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
๑.๓-๒ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑.จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้า
สู่อาชีพแก่นิสิตในสถาบัน 
      

      มหาวิทยาลัยก าหนดให้กองกิจการนิสิตส านักงานอธิการบดี 
จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่
นิสิต โดยกองกิจการนิสิตด าเนินการผ่านกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้ 
     ๑. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต ปฏิบัติงานเพ่ือให้นิสิตได้ร่วม
กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะน าไปสู่การเพ่ิม
สมรรถนะในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต 
     ๒. กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต ปฏิบัติงานจัดสวัสดิการพ้ืนฐาน ทั้งที่
ทางรัฐก าหนดและที่มหาวิทยาลัยจัดให้ รวมทั้งการจัดที่พักอาศัย 
หอพักแก่นิสิต 
     ๓. กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ ปฏิบัติงานจัดท าฐานข้อมูลนิสิตและ
ศิษย์เก่า ติดตามประเมินผล ให้ค าปรึกษาแนะแนว รับรองการปฏิบัติ
ศาสนกิจและบริการสังคม 
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ กองกิจการนิสิตด าเนินงานให้ค าปรึกษาแนะ
แนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตในมหาวิทยาลัยโดยการจัด
บุคลากรดูแลพร้อมทั้งจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาและแนะ
แนว และจัดโครงการส าหรับนิสิตในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
    ๑. จัดโครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือชี้แจง
กฏระเบียบและแนะน าวิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีนิสิตจากทุก
คณะเข้าร่วมโครงการ ๔๓๐ รูป/คน 
    ๒. จัดโครงการกิจกรรมสัมมนา “การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การให้
ความรู้ด้านวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตใน มจร และการส่งเสริมสวัสดิการ
นิสิตชาวต่างประเทศ” ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ ๕๐๐ รูป/คน เพ่ือให้นิสิตต่างประเทศเข้าใจวัฒนธรรมของ
คณะสงฆ์ไทย รวมทั้งให้ความรู้แก่นิสิตต่างชาติในการขอรับบริการและ
สวัสดิการส าหรับนิสิต เช่น การรายงานตัวต่อส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง การลงทะเบียนเพ่ือรับการรักษาพยาบาล การครองจีวร ห่มดอง 
รัดอก ในรูปแบบคณะสงฆ์ไทย 

 
 

 
๑.๔.๑-๑  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิด 
ชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๕๗ 
๑.๔.๑-๒   โครงสร้างการบริหารกอง
กิจการนิสิต/เว็บไซต์กองกิจการนิสิต 
๑.๔.๑-๓  คู่มือการปฏิบัติงานให้
ค าปรึกษาและแนะแนว 
๑.๔.๑-๔  รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศ
นิ สิ ต ระดับปริญญาตรี  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๑.๔.๑-๕  รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมสัมมนา “การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การให้ความรู้
ด้านวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตใน มจร 
และการส่งเสริมสวัสดิการนิสิตชาว
ต่างประเทศ” ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐  
๑.๔.๑-๖ สมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา
นิสิต 
 

 

 ๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต   
 

 
 
๑.๔.๒-๑  บันทึกแจ้งเวียนและเอก 
สารประชาสัมพันธ์ 



๕๐ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     มหาวิทยาลัยบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตโดย
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนคณะ
และองค์กรบริหารนิสิต ตลอดจนเผยแพร่ทางเว็บไซต์กองกิจการนิสิต  

๑.๔.๒-๒ เว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต 

 ๓.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแก่นิสิต 
 

     มหาวิทยาลัยด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานแก่นิสิต 
โดยก าหนดให้นิสิตที่ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วจะต้องออกปฏิบัติ
ศาสนกิจ เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพ่ือการ
สนองงานในกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่ พึง
ประสงค์ เพ่ือสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
ก่อนการปฏิบัติศาสนกิจ ได้ด าเนินการปฐมนิเทศ และเมื่อปฏิบัติ
ศาสนกิจเสร็จ ได้สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
   ๑.จัดโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปัญญาให้สังคมซึ่งเป็น
การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ แก่นิสิตใน ๔ 
ภาค ดังนี้ 
      ๑) นิสิตในส่วนจัดการศึกษาภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยา อ.เมือง   จ.พะเยา  
      ๒) นิสิตในส่วนจัดการศึกษาภาคกลาง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
      ๓) นิสิตในส่วนจัดการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเมื่อวันที่ 
๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
     ๔) นิสิตในส่วนจัดการศึกษาภาคใต้ จัดเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
  ๒. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคฤหัสถ์ปฏิบัติงานเพื่อบริการสังคม 
  ๓. โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ ซึ่งเป็นเป็นเวทีให้
นิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจแล้ว ๑ ปี น าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน จัดขึ้นใน ๔ ภาค ดังนี้ 
     ๑) การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่  ๖๓ ประจ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเมื่อวันที่  ๓-๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ๖๓๕ รูป 

 
 
๑.๔.๓-๑  สารนิพนธ์พุทธศาสตร
บัณฑิต ประจ าปี ๒๕๖๑ (บทความ
เรื่อง''พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลัง
การท า งานและจิ ตวิญญาณเ พ่ื อ
พระพุทธศาสนาและสังคมต้นแบบ
การเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย'') 
๑ .๔ .๓ -๒  ร า ย ง าน สรุ ปผลการ
ด าเนินงานการปฐมนิเทศนิสิตก่อน
ออก ป ฏิ บั ติ ศ า ส น กิ จ  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๑.๔.๓-๓ คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ 
๑.๔.๓-๔  รายงานความพึงพอใจ
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
ประจ าภาค  ประจ าปี การศึกษา 
๒๕๖๐ 
๑.๔.๓-๕ รายงานผลการด าเนินงาน
กิ จกรรมปฐมนิ เทศนิ สิ ตคฤหั สถ์
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการสังคม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 



๕๑ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๒) การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ ประจ าภาคกลาง จัด
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรี  
อยุธยา มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ๕๗๖ รูป 
    ๓) การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ประจ าภาคเหนือ จัด
เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 
๓๒๖ รูป 
    ๔) การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ ประจ าภาคใต้ จัดเมื่อ
วันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
เข้าร่วมโครงการ ๘๒ รูป 
 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 
๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕ 
 

     มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของคุณภาพ
การบริการครอบคลุม ๓ ด้านคือ 
     ๑. ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และ
การเข้าสู่อาชีพแก่นิสิต ผลการประเมินในภาพรวม ๔.๗๕ คะแนน อยู่
ในระดับมากท่ีสุด รวมทั้งมีผลการประเมินโครงการในด้านนี้ ดังนี้ 
           ๑) โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ การประเมินอยู่ในระดับมาก ๔.๒๕ คะแนน 
           ๒) โครงการการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมในการใช้ชีวตใน มจร 
และการส่งเสริมสวัสดิการนิสิตชาวต่างประเทศ การประเมินอยู่ใน
ระดับมาก ๔.๑๐ คะแนน 
     ๒. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต การประเมินอยู่
ในระดับมาก ๔.๗๓ คะแนนอยู่ในระดับดีมาก  
     ๓. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นิสิต  มีผลการประเมินในภาพรวม ๔.๗๑ คะแนน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รวมทั้งมีผลการประเมินโครงการในด้านนี้ ดังนี้ 
         ๑) โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปัญญาให้สังคม
(ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ ประจ าภาค) มีผล
การประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๔.๑๕ คะแนน 
         ๒) กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคฤหัสถ์ปฏิบัติงานเพื่อบริการสังคม 
มีผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๔.๑๒ คะแนน 

 
 

 
๑.๔.๔-๑ รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศ
นิ สิ ต ระดับปริญญาตรี  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๑.๔.๔-๒   รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมสัมมนา “การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การให้ความรู้
ด้านวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตใน มจร 
และการส่งเสริมสวัสดิการนิสิตชาว
ต่างประเทศ” ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
๑.๔.๔-๓   สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการกองกิจการ
นิสิต ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๑ .๔ .๔ -๔  ร าย ง านสรุ ปผลก า ร
ด าเนินงานการปฐมนิเทศนิสิตก่อน
ออก ป ฏิ บั ติ ศ า ส น กิ จ  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๑.๔.๔-๕ รายงานผลการด าเนินงาน
กิ จกรรมปฐมนิ เทศนิ สิ ตคฤหั สถ์



๕๒ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
         ๓) โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ ประจ า ๔ 
ภาค มีผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๓.๘๔ 
คะแนน 
 

ปฏิบัติงานเพ่ือบริการสังคม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๑.๔.๔-๖  สารนิพนธ์ พุทธศาสตร
บัณฑิต ประจ าปี ๒๕๖๑ (บทความ
เรื่อง โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
อาสาช่วยพัฒนาสังคม พลังนิสิต พลัง
การท า งานและจิ ตวิญญาณเ พ่ื อ
พระพุทธศาสนาและสังคม) 
๑.๔.๔-๗  รายงานความพึงพอใจ
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
ประจ าภาค  ประจ าปี การศึกษา 
๒๕๖๐ 

 ๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนา การให้บริการ
และการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนิสิต     
 

     มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของนิสิต มา
ปรับปรุงและพัฒนางาน ดังนี้ 
     ๑.จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต เพ่ือวิเคราะห์
และสังเคราะห์ประเด็นเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงใน ๓ ประเด็น
ส าคัญประกอบด้วย (๑) การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (๒)การ
น าระบบออนไลน์มาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ (๓) การทบทวนและ
วิพากษ์แผนพัฒนานิสิต  
     ๒. พัฒนาเว็บไซต์และน าระบบออนไลน์มาสนับสนุนในการปฏิบัติ
ศาสนกิจของนิสิตเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทั้งการยื่น
ค าร้องและการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ 
     ๓.  ทบทวนและวิพากษ์แผนพัฒนานิสิต เมื่อวันที่  ๒๖-๒๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือเป็นเวที
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตได้รับทราบและ
เข้าใจนโยบายเกี่ยวกับงานด้านกิจการนิสิต(๒) เพ่ือให้ความรู้ด้านการ
ประเมินโครงการฯและพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารกิจการนิสิตแก่
ผู้ บริหารและเจ้ าหน้าที่ ให้ เหมาะสมกับการเปลี่ ยนแปลงและ
สถานการณ์ของสังคม (๓) เพ่ือทบทวนและวิพากษ์แผนพัฒนานิสิต 
ระยะ ๕ ปี 

 
 

 
 
๑.๔.๕-๑ รายงานการประชุมผู้บริหาร 
แล ะ เ จ้ า หน้ า ที่ ก อ งกิ จ ก า รนิ สิ ต
ส านักงานอธิการบดี  ครั้ งที่  ๑ -๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑.๔.๕-๒ เว็บไซต์กองกิจการนิสิต 
ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ 
๑.๔.๕-๓  สารนิพนธ์พุทธศาสตร
บัณฑิต ประจ าปี ๒๕๖๑ (บทความ
เรื่อง''พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลัง
การท า งานและจิ ตวิญญาณเ พ่ื อ
พระพุทธศาสนาและสังคมต้นแบบ
การเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย'') 
๑.๔.๕-๔  แผนพัฒนานิสิต (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๑) ฉบับปรับปรุง 
 
 

 ๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

     ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  ดังนี้ 

 

 
๑.๔.๖-๑   ข้อมูลโครงการอบรมพระ
ธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔ 



๕๓ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๑. โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔ เป็น
โครงการที่มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการ่วมกันด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๔
เมษายน – ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือพัฒนาพระภิกษุที่เป็นศิษย์
เก่าและพระภิกษุทั่วไป ให้มีความรู้และประสบการณ์  เพ่ือน าไปเผยแผ่
พระพุทธ ศาสนาในต่างประเทศ  
     ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา เป็นหลักสูตรระยะสั้น 
๑ ปี ๒ ภาคการศึกษา ให้ความรู้หลักการเทศน์และฝึกการเทศน์แก่
ศิษย์เก่าและภิกษุสามเณรทั่วไป 
     ๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรครูพระสอนศีลธรรม เป็นหลักสูตร
ระยะสั้น ๑ ปี ๒ ภาคการศึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรมด้านการสอน
แก่ศิษย์เก่าและพระสอนศีลธรรมในโครงการพระสอนศีลธรรม 
     ๔. ข้อมูลส าหรับศิษย์ทางเว็บไซต์กองกิจการนิสิต 

๑.๔.๖-๒ สรุปรายงานการฝึกปฏิบัติ
และศึกษาดูงานของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑ 
๑.๔.๖-๓ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการเทศนา 
๑.๔.๖-๔   หลักสูตรประกาศนียบัตร
การสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๑.๔.๖-๕  เว็บไซต์กองกิจการนิสิต 
(ข้อมูลความรู้ส าหรับศิษย์เก่า) 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕ บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบัน
โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม      
 

     กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย คณะ
พุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ
ผู้แทนนิสิต จัดท าแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (มิถุนายน ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๐) ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ
ที่ ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดตัวชี้วัด
ระดับแผน จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คือ 
     ๑.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ ๘๕) 
     ๒.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (เป้าหมายร้อยละ ๘๐) 

 

 
 
๑.๕.๑-๑   แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะที่ ๑๒   
๑.๕.๑-๒   แผนการจัดโครงการและ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นิ สิ ต ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (มิถุนายน ๒๕๖๐ 
– พฤษภาคม ๒๕๖๑)  
๑.๕.๑-๓   ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต (ส่วนกลาง) 
 

 ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ด าเนินกิจกรรมใน
ประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
    - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
สถาบัน 
    - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
    - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
    - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

    แผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (มิถุนายน ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๑) ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม ๖ ประเภท จ านวน ๑๗ โครงการ ดังนี้ 
     ๑. กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ๕ 
โครงการ คือ (๑) โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิต (๒) 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณ์นิสิตอันพึง
ประสงค์ (๓)โครงการส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปัญญาให้
สังคม (๔) โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจ าภาค (๕) 
โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่นิสิต  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
๑.๕.๒  แผนการจัดโครงการและ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นิ สิ ต ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (มิถุนายน ๒๕๖๐ 
– พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
 
 



๕๕ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๒. กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ ๓ 
โครงการ คือ (๑) โครงการนิสิตพุทธอาสาเพ่ือเรียนรู้การแก้ปัญหาการ
สูบบุหรี่ในกลุ่มพระสงฆ์ (๒) โครงการรวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต(๓) 
โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิต                
     ๓. กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ๒ 
โครงการ คือ (๑) โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (๒) 
โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคมไทย 
     ๔. กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ๓ โครงการ คือ 
(๑) โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (๒) โครงการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตปริญญาตรี (๓) โครงการบรรพชาและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน 
     ๕. กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ๓ โครงการ คือ (๑) 
โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (เทศน์มหาชาติ) (๒) โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี (ลอยกระทง) (๓) โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนา
หนึ่งวัดหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 
     ๖. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 
โครงการ คือ โครงการการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
แก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ 
 ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นิสิต 
 

     มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทหน้าที่ของนิสิตที่มีต่อการ
ประกันคุณภาพ ในวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐  ณ ห้องเธียร์
เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     กิจกรรมในช่วงเช้า บรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี และช่วงบ่ายฝึก
ให้นิสิตปฏิบัติการเขียนโครงการแบบ PDCA และน าเสนอในที่ประชุม 
     นิสิตชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ มีผล
การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ๓.๙๗ คะแนน  

 
 

 
๑.๕.๓  รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตชั้น
ปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
 

 ๔.ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 
 

     โครงการในแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (มิถุนายน ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๑) จ านวน
ทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ ด าเนินการ ๑๗ โครงการ มีการประเมินผล

 
 

 
 
๑.๕ .๔  รายงานผลการประเมิน
แผนการจัดโครงการและกิจกรรม
พัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



๕๖ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง ๑๗  โครงการ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

(มิ ถุ น ายน  ๒๕๖๐– พฤษภาคม 
๒๕๖๑) 

 ๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 

     คณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (ส่วนกลาง) 
ประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนา
นิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายตามแผน ร้อยละ ๘๕ มีผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุเป้าหมาย 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ เป้าหมายตามแผน ร้อยละ 
๘๐ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

 
๑.๕.๕-๑ รายงานผลการประเมิน
แผนการจัดโครงการและกิจกรรม
พัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(มิถุนายน ๒๕๖๐ – พฤษภาคม 
๒๕๖๑) 
๑ .๕ .๕ -๒  ร า ย ง านกา รประชุ ม
คณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต (ส่วนกลาง) 
 

 ๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 

     คณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตพิจารณาผลการ
ประเมินแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (มิถุนายน ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๑) และมีการ
ทบทวนแผนพัฒนานิสิตระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทสภาพการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพและเป็นศาสนทายาทที่
มีศักยภาพ     
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับกระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ  
   ยุทธศาสตร์ที่  ๓  จัดระบบบริการและสวัสดิการแก่นิสิตที่มี
ประสิทธิภาพ และ  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิต 

 

 
 
๑.๕.๖-๑ แผนพัฒนานิสิตระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(ฉบับปรับปรุง) 
๑.๕.๖-๒ แผนการจัดโครงการและ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นิ สิ ต ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑ 
– พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 

 



๕๗ 
 

 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕ บรรลุ 

 
 
 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๑ 
 
จุดแข็ง 

๑. การส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าผ่านโครงการพระธรรมทูต ช่วยส่งเสริมให้ศิษย์เก่า

สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังสังคมโลกได้อย่างกว้างไกล 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. หลักสูตรยังไม่ได้รับการการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒. อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรวิเคราะห์ผลการด าเนินงานหลักสูตรในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนนิสิต 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าการบริหารหลักสูตร จากนั้น จัดท าแผนปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานในสังกัด และด าเนินการก ากับ
ติดตามให้เป็นไปตามแผน เพ่ือให้หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ โดยเป็นการด าเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย 

๒. ควรวางแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล ก าหนด
เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 



๕๘ 
 

องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน/ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
  ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

     สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย เพ่ือให้ทุกส่วน
งานทั้งภายในและภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
    ๑. ระบบตรวจสอบสถานะโครงการวิจัย จัดท าขึ้นมาเพ่ือให้
คณาจารย์ นักวิจัย สามารถตรวจสอบสถานะงานวิจัยประจ าปี
งบประมาณ ทราบถึงการเบิกเงินงวด  การรายงานผลการ
ด าเนินการของแต่ละโครงการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    ๒. ระบบสืบค้นงานวิจัย เป็นระบบที่สามารถช่วยสืบค้นข้อมูล
โครงการวิจัยที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เป็นไฟล์เต็ม
โครงการ 
    ๓. ระบบบริหารโครงการวิจัย เป็นระบบที่ใช้ส าหรับการ
บริหารงานโครงการวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ปีงบประมาณ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการของบประมาณ การรายงาน
ผลการด าเนินโครงการในขั้นตอนต่างๆ เป็นระบบปิดที่ให้นักวิจัย
ใช้ส าหรับบริหารโครงการวิจัยของตนเอง และให้เจ้าหน้าที่ และ
ผู้บริหารของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สามารถตรวจสอบ และส่ง
เรื่องไปให้แก่ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลในการบริหารงานวิจัยของประเทศต่อไป 
   ๔. ระบบบริหารวารสารงานวิจัย Journal of  
 International Buddhist Studies (JIBS) เป็นระบบที่ใช้ 
ส าหรับสืบค้นข้อมูลวารสารของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

 
 
 

๒.๑.๑-๑   ระบบตรวจสอบสถานะ
โครงการวิจัย 
(http://mcujibs.com/jibs/) 
๒.๑.๑-๒   ระบบสืบค้นงานวิจัย 
(http://mcujibs.com/research/in
dex.php) 
๒.๑.๑-๓   ระบบบริหาร
โครงการวิจัย (NRMS) 
(https://www.nrms.go.th/) 
๒.๑.๑-๔   ระบบบริหารวารสาร
งานวิจัย Journal of International 
Buddhist Studies (JIBS) 
(http://www.ojs.mcu.ac.th/index
.php/JIBS) 
๒.๑.๑-๕ คู่มือนักวิจัย   

 

 ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
   - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JIBS
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JIBS


๕๙ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน/ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตรา จารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
 
     มหาวิทยาลัยมี สถาบันวิจั ย พุทธศาสตร์  เป็นส่ วนงาน
รับผิดชอบพันธกิจด้านการวิจัย  สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
วิจัย ดังนี้ 
   ๑. ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งมผีู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้
ค าปรึกษางานวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่อาจารย์และนักวิจัยจ านวน ๓ ห้อง บริเวณชั้นล่าง อาคาร
หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยวิจัยประจ าส่วนงาน
ในวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ 
   ๒. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายงานการวิจัยหลากหลายและ
เพียงพอ เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล 
    ๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการสืบค้นงานวิจัย ได้แก่ 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
   ๔ .  ระบบการรักษาความปลอดภัยของงานข้อมูลของ
สถาบันวิจัยฯ ที่เป็นไปตามระบบ NRMS และ NRPM  
   ๕. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ 
       - สัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๙ เรื่อง“วัฒนธรรม
เชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ ๒ – ๓ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี (วิบูลย์ กลฺยาโณ) วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
เป็นความร่วมมือของสถาบันวิบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
    - คัดเลือกผลงานวิจัยจ านวน ๒ เรื่อง คือ (๑) รูปแบบการ
พัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย และ (๒) การ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีต าบลนครชุม อ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชรร่วมแสดงในงานมหกรรม
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ  (Thailand Research Expo) ใ น
วันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด  “วิจัยเพ่ือ
พัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคงและยั่งยืน”  
   - เชิญ Prof.Dr. Fukui Hayao ,Professor Emeritus, Kyoto  

 

 

 

 

 

 

 

๒.๑.๒-๑  ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ
วิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้นล่าง  
อาคารส านักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มจร 
๒.๑.๒-๒  มติคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เรื่องการ
จัดตั้งหน่วยวิจัยประจ าส่วนงาน และ
มติเรื่องขออนุมัติเงินสนับสนุนหน่วย
วิจัยประจ าส่วนงาน 
๒.๑.๒-๓  สรุปผลด าเนินโครงการ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ด้ า น ก า ร วิ จั ย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “นักจัดการงานวิจัย” 
๒ .๑ . ๒ -๔  วี ดิ ทั ศ น ก า ร สั มมน า
ผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๙ 
https://youtu.be/aHJD3nCORTA 
๒.๑ .๒ -๕ เอกสารประกอบการ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่  ๓/
๒๕๖๐ เรื่อง งานมหกรรมงานวิจัย
แ ห่ ง ช า ติ  ๒ ๕ ๖ ๐  ( Thailand 
Research Expo 2017) 
๒.๑.๒.๖ สูจิบัตรงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ 

https://youtu.be/aHJD3nCORTA


๖๐ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน/ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
University ประเทศญี่ปุ่น เป็นศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting  
 professor) โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เชิญมาบรรยายในงาน
สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การจัดการวัฒนธรรมเชิงพระพุทธศาสนา
อย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒.๑.๒-๗   รายงานสืบเนื่ องจาก
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 
๙ 
๒.๑.๒-๘ หนังสือเชิญศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) บรรยาย 
 

 ๓. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์     
 

     ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ -๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้      
     ๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอนุมัติงบสนับสนุน
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  จ า น ว น  ๓ ๖ ๕  โ ค ร ง ก า ร จ า น ว น เ งิ น
อุดหนุน ๔๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ
สนั บ สนุ น โ ค ร งก า ร  จ า น วน  ๓๖๖  โ ค ร งก า ร  ร วม เป็ น
เงิน ๕๐,๘๑๗,๓๐๐ บาท 
 

 

 
๒ . ๑ . ๓ - ๑  ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
๒ . ๑ . ๓ - ๒  ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
๒.๑.๓-๓ เอกสารขออนุมัติด าเนินการ
จั ด ท า สั ญ ญ า วิ จั ย  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
๒.๑.๓-๔ บัญชีรายชื่อผู้ ได้รับการ
จัดสรรงบอุดหนุนวิจั ย  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ 
๒.๑.๓-๕ สัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย 

 ๔ .   จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   
 

     มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์และ นักวิจัยน าผล งานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแผ่ในสื่อสิ่งพิมพ์และการประชุม สัมมนาวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
   ๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
      ๑) ค่าจัดพิมพ์วารสารJournal  (JIBS) (ภาษาอังกฤษ) 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 

 
 
๒ . ๑ . ๔ - ๑  ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
๒ . ๑ . ๔ - ๒  ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี

http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.3-9.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.3-9.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.3-9.jpeg


๖๑ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน/ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
      ๒) ค่าจัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ด้านการวิจัย ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท 
      ๓) โครงการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๘/HERP 
congress  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๔) โครงการสัมมนาทางวิชาการ และผลงานวิจัยดีเด่น 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๖) โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
      ๑) ค่าจัดพิมพ์วารสาร JIBSC ผลงานคณาจารย์นิสิต ตีพิมพ์
นานาชาติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๒) ค่าจัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ด้านการวิจัย ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 
     ๓) โครงการสัมมนาทางวิชาการและผลงานวิจัยดีเด่น  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๔) โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
๒.๑.๔-๓ Journal of International 
Buddhist Studies ฉ บั บ ตี พิ ม พ์ ปี  
พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ศ.๒๕๖๑ 
๒.๑.๔-๔ เอกสารการสัมมนาวิจัย
พุทธศาสนานานาชาติครั้งท่ี ๙  
 

  
 

 ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่ มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
      

     มหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์และ
นักวิจัย โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม 
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัด
ฝึกอบรมเป็นรุ่นที่ ๗ ในวันที่ ๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
ต.ต้นธง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน  
     มหาวิทยาลัยมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่นแก่
อาจารย์และนักวิจัย ในงานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 
๙  ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี (วิบูลย์ กลฺยาโณ) วิทยาลัยสงฆ์
ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒-๓ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้ 
   ๑. รางวัลผลงานวิจัย ๒๐ รางวัล ได้แก่ 
        ๑) รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ๓ ผลงาน 
        ๒) รางวัลผลงานวิจัยระดับดี   ๑๗ ผลงาน 
   ๒. รางวัลนักวิจัย ๒๔ รูป/คน ได้แก่ 

 

 
 
 
 

๒.๑ .๕ -๑  รายงานการฝึกอบรม 
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 
๑ - รุ่นที่ ๕ 
๒.๑.๕-๒ เอกสารการด าเนินงาน
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม”่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ 
๒.๑.๕-๓ เว็บไซต์ tft.mcu.ac.th 
๒.๑.๕-๔ ประกาศสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์  เรื่ องการคัด เลือกรางวัล
ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒ .๑ .๕ -๕  เ อกส า รก า รประชุ ม
คณะกร รมกา ร พิ จ า รณารา งวั ล
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ นั ก วิ จั ย ดี เ ด่ น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.2-5.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.5-1.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.5-1.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.5-1.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.5-1.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.5-2.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.5-2.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.5-2.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.5-2.jpeg


๖๒ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน/ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
        ๑) รางวัลนักวิจัยระดับดีเยี่ยม ๑ คน 
        ๒) รางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น ๓ รูป/คน 
        ๓) รางวัลนักวิจัยระดับดี ๒๐ รูป/คน 

๒.๑.๕-๖ ก าหนดการพิธีมอบรางวัล
นักวิจัย 
๒.๑.๕-๗ เกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่น 

 ๖. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด   
      

     มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ออกประกาศ
เรื่องกลไกและหลักเกณฑ์การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์และประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัย กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือช่วยในการ
คุม้ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นส่วนงานที่ มีบทบาทหน้ าที่
รับผิดชอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยและรักษาสิทธิประโยชน์ของ
อาจารย์ นักวิจัยและมหาวิทยาลัย ในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การท าในเชิงธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัย 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่มีงานวิจัยเชิงพาณิชย์ที่จะน าไปใช้
ประโยชน์เชิงธุรกิจ 
 

 

 
 
๒.๑.๖-๑ ประกาศสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรักษา
สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยกับ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๘ 
๒.๑.๖-๒ ประกาศสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ เรื่องกลไกและหลักเกณฑ์การ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๒.๑.๖-๓ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.๑.๖-๔  สัญญาโครงการวิจัยปี  
๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕ บรรลุ 

 

 
 
 

http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.6-3.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.6-3.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.6-3.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.6-4.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.6-4.jpeg
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u005/2.1.6-2.pdf


๖๓ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
     คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆแ์ละหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

ที่ ส่วนงาน 
จ านวนเงินวิจัย 

รวม 
จ านวน

อาจารย์/
นักวิจัย 

เฉลี่ยต่อคน คะแนน เงินภายใน เงินภายนอก 
๑ บัณฑิตวิทยาลยั ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๒๕ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๕.๐๐ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๑,๐๗๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๗๐,๐๐๐ ๕๙ ๑๘,๑๓๕.๕๙ ๓.๖๓ 
๓ คณะครุศาสตร ์ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๗๑๐,๐๐๐ ๔๘ ๑๔,๗๙๑.๖๗ ๒.๙๖ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ์ ๔๕๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๐๕๐,๐๐๐ ๔๔ ๔๖,๕๙๐.๙๑ ๕.๐๐ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ 

๒๒,๑๑๒,๕๐๐ ๐ ๒๒,๑๑๒,๕๐๐ ๑๒๐ 
๑๘๔,๒๗๐.๘

๓ 
๕.๐๐ 

๖ วิทยาเขตหนองคาย ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๓๕ ๓๙,๔๒๘.๕๗ ๕.๐๐ 
๗ วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ๒,๓๑๕,๐๐๐ ๐ ๒,๓๑๕,๐๐๐ ๔๔ ๕๒,๖๑๓.๖๔ ๕.๐๐ 

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๗๘๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๒,๕๓๐,๐๐๐ ๕๘ ๔๓,๖๒๐.๖๙ ๕.๐๐ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๕,๒๓๐,๐๐๐ ๐ ๕,๒๓๐,๐๐๐ ๗๓ ๗๑,๖๔๓.๘๔ ๕.๐๐ 

๑๐ วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๖๓๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๔๓ ๒๘,๘๓๗.๒๑ ๕.๐๐ 

๑๑ วิทยาเขต
อุบลราชธาน ี ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๔๓ ๖๑,๘๖๐.๔๗ ๕.๐๐ 

๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๑,๒๐๕,๐๐๐ ๐ ๑,๒๐๕,๐๐๐ ๓๒ ๓๗,๖๕๖.๒๕ ๕.๐๐ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ์ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๓๒ ๔๓,๗๕๐.๐๐ ๕.๐๐ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๑,๓๑๕,๐๐๐ ๐ ๑,๓๑๕,๐๐๐ ๓๒ ๔๑,๐๙๓.๗๕ ๕.๐๐ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษา

พุทธโฆส นครปฐม ๘๖๐,๐๐๐ ๐ ๘๖๐,๐๐๐ ๒๒ ๓๙,๐๙๐.๙๑ ๕.๐๐ 

๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๓,๐๓๐,๐๐๐ ๒๔๘,๐๖๒ ๓,๒๗๘,๐๖๒ 

๑๐๑.
๕ 

๓๒,๒๙๖.๑๘ ๕.๐๐ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๓๓ ๕๓,๐๓๐.๓๐ ๕.๐๐ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๑,๑๑๐,๐๐๐ ๐ ๑,๑๑๐,๐๐๐ ๑๙ ๕๘,๔๒๑.๐๕ ๕.๐๐ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์

นครพนม ๘๕๐,๐๐๐ ๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๒๒ ๓๘,๖๓๖.๓๖ ๕.๐๐ 



๖๔ 
 

ที่ ส่วนงาน 
จ านวนเงินวิจัย 

รวม 
จ านวน

อาจารย์/
นักวิจัย 

เฉลี่ยต่อคน คะแนน เงินภายใน เงินภายนอก 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์       

พุทธชินราช 
๗๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๑,๘๓๐,๐๐๐ ๕๕ ๓๓,๒๗๒.๗๓ ๕.๐๐ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆบ์ุรีรัมย์ ๑,๓๔๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑,๔๙๐,๐๐๐ ๔๑ ๓๖,๓๔๑.๔๖ ๕.๐๐ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆป์ัตตาน ี ๑,๒๗๐,๐๐๐ ๐ ๑,๒๗๐,๐๐๐ ๒๒ ๕๗,๗๒๗.๒๗ ๕.๐๐ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์           

นครล าปาง ๐ ๑,๔๐๕,๐๐๐ ๑,๔๐๕,๐๐๐ ๒๗ ๕๓,๐๑๘.๘๗ ๕.๐๐ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์           
นครน่าน 

๐ ๗๘๕,๐๐๐ ๗๘๕,๐๐๐ ๒๒ ๓๕,๖๘๑.๘๒ ๕.๐๐ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์           
ศรีสะเกษ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๒๕ ๔๒,๔๐๐.๐๐ ๕.๐๐ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์    
พุทธโสธร ๑๐๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๒๕ ๓๖,๖๖๖.๖๗ ๕.๐๐ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์
เชียงราย 

๑,๘๔๕,๐๐๐ ๐ ๑,๘๔๕,๐๐๐ ๒๘ ๖๕,๘๙๒.๘๖ ๕.๐๐ 

๒๘ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๗๖๐,๐๐๐ ๐ ๗๖๐,๐๐๐ ๒๑ ๓๖,๑๙๐.๔๘ ๕.๐๐ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุน

ผาเมือง เพชรบูรณ ์ ๔๘๐,๐๐๐ ๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๑๗ ๒๘,๒๓๕.๒๙ ๕.๐๐ 

๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕.๐๐ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆช์ัยภูม ิ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๙ ๓๑,๕๗๘.๙๕ ๕.๐๐ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ปัญญาศรีทวารวด ี ๗๒๐,๐๐๐ ๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๒๓ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕.๐๐ 

๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาต ิ ด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 รวม ๕๕,๙๙๒,๕๐๐ ๑๒,๑๙๘,๐๖๒ ๖๘,๑๙๐,๕๖๒ ๑,๒๓๐.๕   ๑๕๖.๕๙ 
 เฉลี่ย  ๕๕,๔๑๖.๙๕ ๔.๘๙ 

 

หมายเหตุ  ๑. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๑,๒๓๑.๕ รูป/คน (ไม่รวมอาจารย์ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
๘ รูป/คน 
              ๒. นักวิจัยทั้งหมด ๑ คน  (วข.เชียงใหม่ ๑ คน) 
 ๓. อาจารย์ลาศึกษาต่อ ๒ รูป/คน (คณะพุทธศาสตร์ ๑ คน วิทยาเขตนครราชสีมา ๑ คน) 
 ๔. อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมดรวม ๑๒๓๒.๕ รูป/คน ไม่นับอาจารย์ลาศึกษาต่อ ๒ รูป/คน 
คงเหลืออาจารย์ประจ าและนักวิจัยในตัวบ่งชี้นี้ ๑๒๓๐.๕ รูป/คน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
๑ รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน  ๑๕๖.๕๙ 



๖๕ 
 

๒ จ านวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ๓๒ 
๓ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ๔.๘๙ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔.๗๕ คะแนน ๔.๘๙ คะแนน ๔.๘๙ บรรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑ บัญชีรายชื่องานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

ภายนอก 
๒.๒-๒ บัญชีหนังสือสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
๒.๒-๓ บัญชีรายชื่อผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
๒.๒-๔ สัญญารับทุนจาก สกว. 
๒.๒-๕ หนังสือแสดงสัญญารับทุนจาก สสส. 
๒.๒-๖ สัญญาโครงการวิจัยปี ๒๕๖๐ 
๒.๒-๗ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (ตัวอย่าง) 
๒.๒-๘ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒.๒-๙ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต

และวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
     คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
 

ที ่ ส่วนงาน 
อาจารย ์ จ านวนผลงานวิชาการ แยกตามค่าถ่วงน้ าหนัก 

คะแนน + 
นักวิจัย 

๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ รวม 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๕ ๑๐ ๒ ๑ ๒๐ ๔ ๓๗ ๕.๐๐ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๖๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑ ๘ ๒.๒๕ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๔๘ ๑  ๑๖  ๑ ๑๘ ๕.๐๐ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๔๔   ๑ ๔ ๓ ๘ ๓.๘๖ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๑๒๐ ๒๘  ๖ ๓๕ ๗ ๗๕ ๕.๐๐ 

๖ 
วิทยาเขต
หนองคาย 

๓๕ ๙ ๕  ๒ ๐ ๑๖ ๓.๘๖ 

๗ 
วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๔๔ ๗๒  ๘ ๒ ๔ ๘๖ ๕.๐๐ 

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๕๘ ๔ ๔ ๓ ๑๓ ๓ ๒๗ ๕.๐๐ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๗๓ ๖๗ ๑๒ ๕ ๑๕ ๑ ๑๐๐ ๕.๐๐ 

๑๐ 
วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๔๔ ๘๕   ๔  ๘๙ ๕.๐๐ 

๑๑ 
วิทยาเขต
อุบลราชธานี 

๔๓ ๑๓ ๑  ๔ ๒ ๒๐ ๔.๗๗ 

๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓๒ ๘ ๔  ๑ ๑ ๑๖ ๕.๐๐ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๒ ๔๒ ๙  ๓  ๕๔ ๕.๐๐ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๒ ๑๔ ๑ ๑ ๑  ๑๗ ๓.๕๙ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬี

ศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม 

๒๒ ๗ ๒  ๕ ๖ ๒๐ ๕.๐๐ 

๑๖ 
วิทยาเขต
นครสวรรค์ 

๑๐๑.๕ ๙ ๔ ๑๑ ๒ ๖ ๓๒ ๔.๓๔ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๓ ๓๐ ๕ ๔ ๒ ๑ ๔๒ ๕.๐๐ 



๖๗ 
 

ที ่ ส่วนงาน 
อาจารย ์ จ านวนผลงานวิชาการ แยกตามค่าถ่วงน้ าหนัก 

คะแนน + 
นักวิจัย 

๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ รวม 

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๑๙ ๒๗   ๑  ๒๘ ๕.๐๐ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์

นครพนม 
๒๒ ๘    ๓ ๑๑ ๕.๐๐ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆ ์
พุทธชินราช 

๕๕ ๑๓ ๑ ๑  ๑ ๑๖ ๒.๐๙ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์
บุรีรัมย์ 

๔๑ ๖๙ ๑  ๒ ๓ ๗๕ ๕.๐๐ 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี 

๒๒ ๑๒ ๑  ๑ ๒ ๑๖ ๕.๐๐ 

๒๓ วิทยาลัยสงฆ ์
นครล าปาง 

๒๗ ๓  ๑๒ ๒  ๑๗ ๕.๐๐ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆ ์
นครน่าน 

๒๒ ๑๖ ๒  ๑  ๑๙ ๕.๐๐ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ ์
ศรีสะเกษ 

๒๕ ๒๗     ๒๗ ๕.๐๐ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์
พุทธโสธร 

๒๕ ๕    ๔ ๙ ๕.๐๐ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์
เชียงราย 

๒๘ ๑๖ ๑  ๑ ๒ ๒๐ ๕.๐๐ 

๒๘ วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด 

๒๑ ๑๒ ๒ ๕ ๖  ๒๕ ๕.๐๐ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆ ์
พ่อขุนผาเมือง 
เพชรบูรณ์ 

๑๗ ๑๔     ๑๔ ๔.๑๒ 

๓๐ วิทยาลัยสงฆ์
ราชบุรี 

๒๐ ๑๒  ๑  ๑ ๑๔ ๕.๐๐ 

๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๑๙ ๙ ๑  ๒  ๑๒ ๕.๐๐ 

๓๒ วิทยาลัยสงฆ ์
พุทธปัญญา 
ศรีทวารวดี 

๒๓ ๖   ๓  ๙ ๓.๙๑ 

๓๓ วิทยาลัย 
พุทธศาสตร์
นานาชาติ 

ด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

  รวม  ๖๔๘ ๕๙ ๗๗ ๑๓๖ ๕๗ ๙๗๗ ๑๔๗.๗๙ 



๖๘ 
 

ที ่ ส่วนงาน 
อาจารย ์ จ านวนผลงานวิชาการ แยกตามค่าถ่วงน้ าหนัก 

คะแนน + 
นักวิจัย 

๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ รวม 

 เฉลี่ย  ๔.๖๒ 
 
หมายเหตุ  ๑. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๑๒๓๑.๕ รูป/คน (ไม่รวมอาจารย์ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๘ 
รูป/คน 
              ๒. นักวิจัยทั้งหมด ๑ รูป/คน  (วข.เชียงใหม่ ๑ คน) 
 ๓. ในตัวบ่งชี้นี้นับอาจารย์ประจ าทั้งหมดและนักวิจัยทั้งหมดรวมกัน จ านวน ๑,๒๓๒.๕ รปู/คน  
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
๑ จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด ๙๗๗ 

   - จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ ๖๔๘ 
   - จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ ๕๙ 
   - จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ ๗๗ 
   - จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ ๑๓๖ 
   - จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ ๕๗ 

๒ รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน  ๑๔๗.๗๙ 
๓ จ านวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๓๒ 
๔ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๔.๖๒ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔.๕๑ คะแนน ๔.๖๒ คะแนน ๔.๖๒ บรรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๓-๑ บัญชีรายชื่อผลงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒.๓-๒ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒.๓-๓ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒.๓-๔ วารสาร 
๒.๓-๕ หนังสือและต ารา 
๒.๓-๖ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 



๖๙ 
 
 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒ 
 

จุดแข็ง 
๑. มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นเวที

ส าหรับน าเสนอผลงานวิชาการและวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย 
๒. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลงาน

วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติยังมีน้อย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือ

เผยแพร่ในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ 
๒. ควรส่งเสริมและสนับสนุนคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

เพ่ือให้คณาจารย์และนิสิตมีโอกาสน าเสนอผลงาน พร้อมทั้งตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 



๗๐ 
 

 
องค์ประกอบที่ ๓    การบริการวิชาการ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑.ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆห์รือหน่วยงานเทียบเท่า    
      

     มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่ง
เป็นการบริการวิชาการครอบคลุมพ้ืนที่ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย 
บริหารงานโดยคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ 
     ๑. คณะกรรมการอ านวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ท า
หน้าที่ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการบริหารโครงการ 
     ๒. คณะกรรมการด าเนินการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ท า
หน้าที่จัดท าแผนพัฒนา จัดท ากรอบจัดสรรงบประมาณและก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
     โครงการนี้มีส านักงานกลาง คือ ส านักงานพระสอนศีลธรรม 
ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วัง
น้อย จ.พระนคร ศรีอยุธยา  
     ในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์อ านวยการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน จ านวน ๒๖ ศูนย์ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ที่
วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการแต่ละ
ศูนย์ก ากับดูแลพระสอนศีลธรรมในพื้นท่ี    
     กระบวนการก าหนดโรงเรียนเป้าหมาย คือ คณะกรรมการ
บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน ๒๖ ศูนย์ ประกอบด้วย ผู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรม 
การการอาชีวศึกษา ส านักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ และคณะ
สงฆ์ในพ้ืนที่  คัดเลือกพระสอนศีลธรรมและก าหนดโรงเรียน
เป้าหมาย ส่งมายังส านักงานพระสอนศีลธรรม เพ่ือรวบรวม
วิเคราะห์ จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ เสนอคณะกรรมการด าเนินงาน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
     ในปี ๒๕๖๐ ก าหนดเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมเป็นโรงเรียน ๑๒,๐๐๐ แห่ง พระสอนศีลธรรม ๑๘,๐๐๐ รูป 
จ านวนสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารตามหลักไตรสิกขา ๑๐๐ 
แห่ง จ านวนนักเรียนที่ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรม ๗๗ คน 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๘ ภาคคณะสงฆ์ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย 

 
 

 
 
๓.๑.๑-๑ ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๑-๒ ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๑-๓  โครงสร้างการบริหารส านักงาน
พระสอนศีลธรรม 
๓.๑.๑-๔  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในส่วน
ภูมิภาค 
๓.๑.๑-๕  แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ส านักงานพระ
สอนศีลธรรม 
๓.๑.๑-๖  ข้อมูลผู้ประสานงานประจ าศูนย์ 
๒๖ ศูนย์อ านวยการ 
๓.๑.๑-๗  รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการด าเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
 



๗๑ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๒.จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๑      
 

     มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์โครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประกอบด้วยตัวแทนจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวแทนจากภาคโรงเรียน วิทยา
เขต วิทยาลัยสงฆ์และพระสอนศีลธรรม จัดท าแผนยุทธศาสตร์พระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน  
     คณะท างานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในระยะที่ผ่านมา ส ารวจข้อมูลด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม ก าหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่
สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและคณะ กรรมการ
ด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 
วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ 
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน ส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
และคณะสงฆ์ จัดท าแผนบริการวิชาการ ในรูปแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณของส านักงานพระสอนศีลธรรม ดังนี้ 
    ๑) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับ
งบประมาณท้ังสิ้น ๔๓๐,๗๓๕,๕๖๐ บาท 
    ๒) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับ
งบประมาณท้ังสิ้น ๔๔๕,๕๕๙,๔๗๗ บาท 

 
 
 

๓.๑.๒-๑   ค าสั่ งมหาวิทยาลัยแต่ งตั้ ง
คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์โครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๒-๒  มติคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
๓.๑.๒-๓  แผนแม่บทส านักงานพระสอน
ศีลธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๓ .๑ . ๒ -๔  แ ผนปฏิ บั ติ ก า รป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ส านักงานพระ
สอนศีลธรรม 
๓ .๑ .๒ -๕  แผนปฏิ บั ติ ก า รป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส านักงานพระ
สอนศีลธรรม 
๓.๑.๒-๖ แผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปี  
๒๕๖๐  
 
 

 

 

 ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความ
เข้มแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 

     มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ
คัดเลือกพระที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดเข้าไปสอนในโรงเรียน โดย
ก าหนดบทบาทหน้าที่  คือ (๑) สอนวิชาพระพุทธศาสนาตาม
หลักสูตร (๒) น านักเรียนฝึกสมาธิบริหารจิตเจริญปัญญา (๓) 
ทบทวนธรรมศึกษาให้นักเรียน และ (๔) ให้การสนับสนุนโรงเรียน
วิถีพุทธ 

 
 

 

๓.๑.๓-๑  รายงานผลการด าเนนงาน
กิจกรรมอบรมพัฒนาพระนิเทศวิถีพุทธและ
วิทยากรวิถีพุทธ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
โครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
สู่อัตลักษณ์ ๒๙ 
๓.๑.๓-๒  ประมวลหลักสูตรการอบรม
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ 



๗๒ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     พระสอนศีลธรรมจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเข้า
สู่โรงเรียนวิถีพุทธตามนโยบายของรัฐบาล ขณะเดียวกัน ส านักงาน
พระสอนศีลธรรมและสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ร่วมกับส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือบูรณาการพุทธธรรมสู่ระบบการศึกษาไทย ได้
ก าหนดเกณฑ์อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ เพ่ือพัฒนายกระดับจาก
โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  
     ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ -๒๕๕๙ โรงเรียนที่มีพระสอนศีลธรรมเข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  ๘๖๕  แห่ง จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาตนเองสู่อัต
ลักษณ์ ๒๙ ประการ ยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า จ านวน 
๑๐๐ โรงเรียน 

๓.๑.๓-๓  คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
๓.๑.๓-๔  คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ โครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธสู่อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ 
๓.๑.๓-๕  รายงานผลการด าเนินงานการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน า รุ่นที่ ๘ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๓ .๑ .๓ -๖  รายงานประจ าปี  ๒๕๖๐ 
ส านักงานพระสอนศีลธรรม  
 

 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง   
 

     โรงเรียนวิถีพุทธด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตาม
นโยบายปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ประชารัฐ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๐  ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า จ านวนทั้งสิ้น ๙๖๕ โรงเรียน แยกตามปี 
ดังนี้ 
   - พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑ จ านวน ๑๐๐ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๒๓,๓๓๗ โรงเรียน) 
   - พ.ศ.๒๕๕๔  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๒ จ านวน ๑๐๐ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๒๔,๒๑๒ โรงเรียน) 
   - พ.ศ.๒๕๕๕  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๓ จ านวน ๑๐๙ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๑๒,๑๕๙ โรงเรียน) 
   - พ.ศ.๒๕๕๖  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๔ จ านวน ๒๖๕ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๑๘,๕๗๗ โรงเรียน) 
   - พ.ศ.๒๕๕๗  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๕ จ านวน ๑๐๐ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๒๐,๖๕๐ โรงเรียน) 
   - พ.ศ.๒๕๕๘  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๖ จ านวน ๑๐๐ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๒๐,๕๙๖ โรงเรียน)  

 
 

 
๓.๑.๔-๑   รายงานผลการด าเนนงาน
กิจกรรมอบรมพัฒนาพระนิเทศวิถีพุทธและ
วิทยากรวิถีพุทธ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
โครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
สู่อัตลักษณ์ ๒๙ 
๓.๑.๔-๒  รายงานผลการด าเนินงานการ
คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 
๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 



๗๓ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
   - พ.ศ.๒๕๕๙  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๗ จ านวน ๑๐๐ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๒๒,๘๔๙ โรงเรียน)  
   - พ.ศ.๒๕๕๙  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๘ จ านวน ๑๐๐ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๒๒,๗๐๔ โรงเรียน)  
     นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า
ซึ่งพัฒนาตนเองได้ตามเกณฑ์ ๕๔ ประการ เพ่ือรับรางวัลโรงเรียน
วิถีพุทธพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ดังนี้ 
     ๑. ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
จ านวน ๒๗ แห่ง  
     ๒. ในปี พ.ศ.๒๕๖๐รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
จ านวน ๓๔ แห่ง 
 ๕. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
 

     เครือข่ ายความร่วมมือ เ พ่ือการ พัฒนาโรงเรียนซึ่ ง เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยองค์กรและหน่วยงาน ดังนี้ 
    ๑. คณะสงฆ์ ๑๘ ภาค ใน ๗๗ จังหวัด 
    ๒. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
    ๓. ส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ๔. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ 
    ๕. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
    ๖. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 
 
 

๓.๑.๕-๑ ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๕-๒ คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ โครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธสู่อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ 
๓.๑.๕-๓ รายงานผลโครงการพัฒนา
สมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๑.๕-๔  รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนงานพระสอนศีลธรรม
เ พ่ือการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน
ตามข้อ ๒ โดยมีจ านวนอาจารย์จากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย
สงฆ์ทุกแห่งเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมด
ของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ ์
 

     ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่งของมหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ ๕ ได้รับการ

๓.๑.๖-๑   ค าสั่ งมหาวิทยาลัยแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการอ านวยการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๖-๒   ค าสั่ งมหาวิทยาลัยแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 



๗๔ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเพ่ือบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ดังนี้ 
    ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
    ๒. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
    ๓. คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
    ๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและอบรมพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
    ๕. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผลพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 

๓.๑.๖-๓  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในส่วน
ภูมิภาค 
๓.๑.๖-๔ คณาจารย์ คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมในโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน  

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕ บรรลุ 

 
 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๓ 
 

จุดแข็ง 
      การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมของมหาวิทยาลัย มี เครือข่ายการด าเนินงาน
ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้ใช้การวิจัยประเมินผลส าเร็จและผลกระทบ เพ่ือ

เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรก าหนดภาระงานให้คณาจารย์เข้ามามีบทบาทในการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและ

น าผลการด าเนินงานไปบูรณาการหรือพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยให้มากข้ึน 



๗๕ 
 

๒. ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ตลอดจนน าผลการประเมินไปพัฒนาแผน กระบวนการและ
ผลสัมฤทธิ์อย่างสม่ าเสมอ 



๗๖ 
 

องค์ประกอบที่ ๔   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

     มหาวิทยาลัยก าหนดส่วนงานมีภารกิจในด้านทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
     ๑. ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจ
เกี่ยวกับงานธรรมวิจัย ธรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนอภิธรรม 
การจัดการเรีนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่ การบริการฝึกอบรม  
     ๒. สถาบันวิปัสสนาธุระ มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา 
ส่งเสริม เผยแผ่ และให้บริการด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
และฝึกอบรมคุณธรรมคุณธรรม งานพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย์ 
งานวิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สร้าง
เครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรมให้กว้างขวาง 
     ๓. กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี มีภารกิจเกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมกิจการนิสิต งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและ
ปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต งานบริการ
หอพักนิสิต งานประสานงานพระธรรมจาริก งานบรรพชาและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
     ๔. ส านักวิชาการในวิทยาเขต ๑๑ แห่ง มีภารกิจเกี่ยวกับงาน
วิชาการของวิทยาเขต งานทะเบียนและวัดผล งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและห้องสมุด งานวิจัย งานมาตรฐาน งานประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม งานจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ ทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
วิปัสสนากรรมฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรชาและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
     ๕. ส านักงานวิชาการในวิทยาลัยสงฆ์ ๑๗ แห่ง มีภารกิจเก่ียวกับ 
งานรับสมัครและคัดเลือกนิสิต งานกองทุนการศึกษา งานกิจการ
นิสิต งานวัดผลการศึกษา งานหลักสูตรและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การสอน งานต าราและเอกสารทางวิชาการ งานติดตามประเมินผล
การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ ทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
๔.๑.๑-๑  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 
๔.๑.๑-๒  โครงสร้างการบริหารของส่วน
งานด้านทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 



๗๗ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
วิปัสสนากรรมฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรชาและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
 ๒. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและก าหนดตัวบ่งชี้ วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 

     แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒  ก าหนด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป้าประสงค์มี 
๒ เป้าประสงค์ คือ เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ ผลงานด้านพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ และเป้าประสงค์ที่ ๔.๒ นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา
และศิ ลปวัฒนธรรมที่ เ กิ ดจากการบู รณาการงานส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๔ กล
ยุทธ์ คือ 
     ๑. เร่งรัดการจัดท าแผนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๒. สนับสนุนและพัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
     ๓ .  สร้ างและพัฒนาเครือข่ ายความร่วมมืองานส่ ง เสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
    ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยการบูรณาการ
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแปลงแผนพัฒนาเป็น
แผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประจ าปี ก าหนด
ตัวชี้วัดของแผน ๒ ตัวชี้วัด จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ๓๐๑
โครงการ จ านวน ๘๓,๐๗๖,๒๐๐ บาท โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแผน ดังนี้ 
   ๑. จ านวนส่วนงาน หรือบุคลากรได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติ
คุณทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ค่าเป้าหมาย 
๑๐ ส่วนงาน 
   ๒. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมร่วมกัน ค่าเป้าหมาย ๑๐ เครือข่าย 

 
 

 
๔.๑.๒-๑ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผน 
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  (หน้า ๔๓-๔๔) 
๔ .๑ .๒ -๒  แผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.๑.๒-๓ แผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  



๗๘ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
   ๓. ร้อยละโครงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ
กระบวนการเรียนการสอนหรือการวิจัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐   
 ๓. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

     มหาวิทยาลัยก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยกองแผนงาน และกองกิจการวิทยาเขต ส านักงาน
อธิการบดี เป็นรายไตรมาส และรายงานต่อผู้บริหาร 

 
 

 
๔.๑.๓-๑ รายงานผลการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 
๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๔.๑.๓-๒ บันทึกข้อความกองกิจการวิทยา
เขตติดตามผลการด าเนินการตามโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ 
๑-๒) 
๔.๑.๓-๓ บันทึกข้อความกองกิจการวิทยา
เขตติดตามผลการด าเนินการตามโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ 
๓-๔) 

 ๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 
 

 ๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
 

 

 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน     
 

     มหาวิทยาลัยเผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๑.วารสาร ได้แก่ วารสารพุทธจักร  วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน ์
     ๒. สถานีวิทยุในส่วนกลางและภูมิภาค  เช่น  สถานี มจร วัด
มหาธาตุ  สถานี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่  สถานี มจร วิทยาเขต
ขอนแก่น สถานี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา สถานี มจร วิทยาเขต
แพร่  สถานี  มจร วิทยาเขตสุรินทร์   สถานี  มจร วิทยาเขต
อุบลราชธานี   
     ๓. สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (MCU TV) 
     ๔. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

๔.๑.๖-๑ วารสารพุทธจักร 
๔.๑.๖-๒ โครงการสถานีโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV) 
๔.๑.๖-๓  โครงการเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ
โทรทัศน์  
๔.๑.๖-๔  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 



๗๙ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๗. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ     
 

     มหาวิทยาลัยด าเนินการแปลพระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรม
จากพุทธิปัญญา ซึ่งต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง Common 
Buddhist Text:  Guidance and Insight from  the Buddha  
รวบรวมค าสอนที่เป็นหัวใจหลักทางพระพุทธศาสนา ๓ นิกาย คือ 
เถรวาท มหายานและวัชรยาน จัดแปลเป็นภาษาไทยและด าเนินการ
จัดพิมพ์ เพ่ือเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจ าปี ๒๕๖๑ เป็นการ
สร้างความสมดุลระหว่างความเหมือนและความแตกต่างที่มีอยู่ใน
คัมภีร์ต่างๆ ของพระพุทธศาสนาทั้ง ๓ นิกาย และท าให้เกิดความ
เข้าใจอันดีในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้ง ๓ นิกาย 
      มหาวิทยาลัยสร้ างมาตรฐานคุณภาพงานวิชาการด้ าน
พระพุทธศาสนา โดยตีพิมพ์เผยแพร่คัมภีร์อรรถกถาภาษาไทยซึ่ง
อธิบายเนื้อความในพระไตรปิฎกเป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชนใน
ประเทศไทยและได้รับการอ้างอิงอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย :- 
   ๑. อรรถกถาภาษาไทย พระอภิธรรมปิฎก ปัญจปกรณ์ 
   ๒. อรรถกถาภาษาไทย พระอภิธรรมปิฎก สัมโมหวิโนทนี 
   ๓. อรรถกถาภาษาไทย พระอภิธรรมปิฎก อัฏฐสาลินี 
   รวมทั้งจัดท าสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เล่ม 
๔ (อท -อนีฬก) เป็นมรดกทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ครู อาจารย์ 
นักศึกษา นักวิชาการ ทราบที่มาของศัพท์และสามารถใช้ศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 
 
๔.๑.๗-๑ พระไตรปิฎกฉบับสากล : วิถี
ธรรมจากพุทธิปัญญา 
๔.๑.๗-๒  อรรถกถาภาษาไทย พระ
อภิธรรมปิฎก ปัญจปกรณ์ 
๔.๑.๗-๓  อรรถกถาภาษาไทย พระ
อภิธรรมปิฎก สัมโมหวิโนทนี 
๔.๑.๗-๔  อรรถกถาภาษาไทย พระ
อภิธรรมปิฎก อัฏฐสาลินี 
๔.๑.๗-๕ สัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิง
วิจัย ฉบับบาลี-ไทย เล่ม ๔ (อท -อนีฬก) 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖-๗ ข้อ 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๗ ข้อ ๕ ข้อ ๔ ไมบ่รรลุ 

 



๘๐ 
 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๔ 
 
จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
การประเมินผลการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อน ามา 

ปรับปรุง รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานยังไม่ครบทุกโครงการ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรท าแผนงานในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน ประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและผลสัมฤทธิ์โครงการ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และมีการน าผลการประเมินไปใช้
ในปีการศึกษาต่อไป ครบกระบวนการ PDCA ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๒. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ท าแผนการสอนที่บูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลส าเร็จและน าผลการประเมินไปปรับปรุงให้
ดียิ่งขึ้น ในปีการศึกษาต่อไป 
 

 
 
 



๘๑ 
 

องค์ประกอบที่ ๕    การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 

     ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เริ่มจากการจัด
โครงการสัมมนาการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่วน
ภายใต้กิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้า: แผนพัฒนามหาวิทยาลัย” 
ซึ่งด าเนินการจัด ๓ ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ และจัดสัมมนาปฏิบัติการเพ่ือยกร่างแผนพัฒนา โดย
คณะกรรมการจัดท าแผนฯ ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
จากนั้นได้น าเสนอเพ่ือทบทวนร่างแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  
    แผน พัฒ นามหาวิทยาลั ย ในช่ วงแผน พัฒ นาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” หมายถึง
การเป็นมหาวิทยาลัยที่ เป็นที่รู้จัก  และได้รับการยอมรับของ
สถาบันที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วโลก ประกอบด้วย 
ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ เป้าประสงค์ ๓๕ ตัวชี้วัด 
๓๘ กลยุทธ์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามนว
ลักษณ์ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๑๕ 
ตัวชี้วัด ๑๓ กลยุทธ์ 
     ยุทธศาสตร์ที่๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้ง
ในระดับ ชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ๖ 
ตัวชี้วัด ๘ กลยุทธ์ 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย ๒ 
เป้าประสงค์ ๕ ตัวชี้วัด ๕ กลยุทธ์ 

 
 
 

 
 
๕.๑.๑-๑  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่  ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๑.๑-๒  แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๕ .๑ .๑ -๓   แผน ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๕ .๑ .๑ -๔  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า รป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
๕.๑.๑-๕ รายงานผลการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 
๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๕.๑.๑-๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ 
 



๘๒ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
ทะนุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้ งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๒ ตัวชี้วัด 
๔ กลยุทธ์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธ
บูรณาการ ประกอบด้วย ๑ เป้าประสงค์ ๗ ตัวชี้วัด ๘ กลยุทธ์ 
     มหาวิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ซึ่งได้ประเมิน
ทรัพยากรที่ใช้การด าเนินงาน รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  
      มหาวิทยาลัยแปลงแผนพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ใน ๕ ยุทธศาสตร์  โดยมีผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตฯ ด าเนินงาน ๒๒๘ โครงการ 
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ๑๘๙ โครงการ (ร้อยละ ๘๒.๘๙) 
บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ ๑๐๔ โครงการ (ร้อยละ ๔๕.๖๑) 
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ๑๒ ตัวชี้วัดจาก 
๑๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยฯ ด าเนินงาน ๓๐ โครงการ 
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕ โครงการ (ร้อยละ ๘๓.๓๓) บรรลุ
เป้าหมายเชิงปริมาณ ๒๒ โครงการ (ร้อยละ ๗๓.๓๓) ด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ๔ ตัวชี้วัดจาก ๖ ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ 
      ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การบริการวิชาการฯ ด าเนินงาน ๑๙๒ 
โครงการ บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ๑๖๕ โครงการ (ร้อยละ 
๘๕.๙๔) บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ ๑๐๔ โครงการ (ร้อยละ 
๕๔.๑๗) ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ๔ ตัวชี้วัด
จาก ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาฯ ด าเนินงาน 
๑๕๒ โครงการ บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ๑๒๒ โครงการ (ร้อย
ละ ๘๐.๒๖) บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ ๘๓ โครงการ (ร้อยละ 
๕๔.๖๑) ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ๒ ตัวชี้วัด
จาก ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารฯ ด าเนินงาน ๙๗ 
โครงการ บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ๘๓ โครงการ (ร้อยละ 
๘๕.๕๗) บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ ๕๓ โครงการ (ร้อยละ 
๕๔.๖๔) ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ๖ ตัวชี้วัด



๘๓ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
จาก ๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ 
 ๒. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ วิทยาเขต
และวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน   
 

     มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่งรวม ๓๓ แห่ง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  
    ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จ านวน 
๒๔ แห่ง จัดท ารายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเสนอผู้บริหาร 
เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร  เช่น การ
ปิ ดหลักสู ตรที่ ไม่คุ้ มทุ น  และ การใช้ เป็ นข้อมูล ในการขึ้ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
๕.๑.๒-๑ รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 
๕.๑.๒ -๒ รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยา
เขต วิทยาลัย ตัวบ่งชี้ ๕.๑  การบริหารของ
สถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

 ๓. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธ
กิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม      
 

     สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที ่
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติการระบุความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย จ านวน ๕ ด้าน ๑๗ ปัจจัยความเสี่ยง ประกอบด้วย  
     ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มีปัจจัยความเสี่ยง ๑๒ ตัว 
     ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน มีปัจจัยความเสี่ยง ๒ ตัว 
     ๓. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ  มีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
     ๔. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอกมีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
     ๕. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
     ปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมด ๑๗ ปัจจัย แยกเป็นความเสี่ยงที่อยู่
ระดับสูงมาก ๓ ปัจจัย ความเสี่ยงระดับสูง ๗ ปัจจัย ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง ๓ ปัจจัย และความเสี่ยงระดับต่ า ๔ ปัจจัย 
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อน
ระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน และรายงานต่อคณะ

 

 
 
 
๕ .๑ .๓ -๑  แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๕ .๑ .๓ -๒  ร าย งาน ก ารติ ด ต าม แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่มีระดับสูง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
๕.๑.๓ -๓   ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬา    
ลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
๕.๑.๓-๔  มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
๕.๑.๓-๕  มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u014/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u014/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u014/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u014/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
http://qa.mcu.ac.th/s2559/ammo/u014/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87


๘๔ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
กรรมการบริหารความเสี่ยงมาตามล าดับ  
    ผลการบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 
ปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมด ๑๗ ปัจจัย มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    - ระดบัความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงเป็นความเสียงระดับสูงมาก 
จ านวน ๓ ปัจจัยความเสี่ยง คือ 
       (๑) RF ๑ ไม่มแีผนยกมาตรฐานการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
       (๒) RF ๓ ไม่มแีผนพฒันาบุคลากรสายปฏบิัตกิารวิชาชีพ 
เช่น การหาความจ าเปน็ในการฝึกอบรม(Training Need) 
       (๓) RF ๕ ไม่มแีผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคลอ้งกับ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลยั (อยู่ในการทบทวนแผน) ไม่มีการ
จัดท ารายงานทางการเงิน อย่างเปน็ระบบ และการน าขอ้มูล
ทางการเงนิไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย 
   - ระดับความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงเป็นความเสียงระดับสูง 
จ านวน  ๗ ปัจจัยความเสี่ยง คือ 
      (๑) RF ๑๖ ไม่มีแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
      (๒) RF ๑๗ ไม่มีวธิีการที่เป็นระบบในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ ไม่มีแผนปฏิบตักิาร ระยะสั้น ๑ ปี และไม่มีความชัดเจนถึง
วิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบตักิารสู่การปฏิบตัทิั่วทั้งองค์กรไปยัง
บุคลากร 
      (๓) RF ๒ ไม่มีกระบวนการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เช่น การ
ด าเนินการให้มี มคอ.๓  มคอ.๔  มคอ.๕  มคอ.๖  มคอ.๗ 
      (๔) RF ๖ ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ และ
กระบวนการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรทาง
วิชาการ 
      (๕) RF ๑๒ ไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
และการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และไม่มีการน าผลการประเมิน
ไป  ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย 
      (๖) RF ๙ ไม่มีกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์                                     
สู่ภาคปฏิบัติ ไม่มีกลไกในการด าเนินการวางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขด าเนินการให้เหมาะสม
ตามผลการประเมิน (PDCA) 

กรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 



๘๕ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
      (๗) RF ๑๔ ไม่มีแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และ
ค าสั่งคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบโดยตรงกระบวนการ 
และทัศนคติในการท างานบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่
เป็นไปในแนวเดียวกัน ท าให้ไม่สามารถการบูรณาการงาน
ประจ าสูก่ารจดัการความรู้ (explicit knowledge และtacit 
knowledge) ไม่มีการจดัการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย และ
คู่มือการจัดการความรู้ 
    - ระดับความเสี่ยงลดลง ในระดับที่ยอมรับได้ มีค่าคะแนนที่  
≤ ๖ จ านวน ๗ ปัจจัยความเสี่ยง คือ 
      (๑) RF ๑๐ การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนดไว้                                                                                
       (๒) RF ๑๕ เกดิจากความรู้เท่าไมถ่ึงการณ์ของบคุลากร
หรือองค์กร 
      (๓) RF ๑๓ ไมม่ีการน าผลการประกนัคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการท างาน และระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนบัสนุน
การประกนัคุณภาพการศกึษา และไมม่ีการน าแนวปฏบิัตแิละ
งานวิจัยด้านประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน ์
      (๔) RF ๘ ไมม่ีแผนการจัดกิจกรรมพฒันานิสิตที่ชัดเจน 
และไม่มีการสื่อสารระหว่างสายวิชาการและสายปฏิบัตกิาร
วิชาชีพ และไม่มคีวามเชื่อมโยงระหวา่งหนว่ยงานที่ดแูลนิสิต
กับสายวชิาการ  
      (๕) RF ๑๑ ไมม่ีเครื่องมือในการประเมนิอาจารย์ทีเ่ป็น
แบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรและระบบ กระบวนการข้อมูล
ป้อนกลบัมายงัคณาจารย์ผู้สอน 
      (๖) RF ๗ ไม่มแีผนด าเนินการในการพัฒนาบทความ 
วารสาร ใหเ้ปน็มาตรฐาน และรูปแบบเดียวกนัทั้งมหาวทิยาลัย 
เกิดข้อจ ากดัในการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ และเกณฑ์การ
ประเมินไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
      (๗) RF ๔ มแีนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับ การ
บริหารความเสี่ยงยังไม่เปน็ระบบ  ไม่มีโครงสร้าง คณะ
กรรมการฯ คณะท างานฯเพือ่จัดการความเสี่ยงในรปูแบบ
บูรณาการ และไม่มกีารจดัท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง และ
แผนการเนินงานทีช่ัดเจน 



๘๖ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ 

ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน     
 

     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     ๑. หลักประสิทธิผล  
         ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และก ากับติดตามผลและการบรรลุเป้าหมายของการ
ด าเนินงานตามแผนเป็นรายไตรมาส 
       ๒.  หลักประสิทธิภาพ  
        ผู้บริหารมหาวิทยาลัยด าเนินการให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล 
อุปกรณ์เพือ่การเรียนการสอน สถานที่ เช่น อาคารเรียนรวม หอประชุม ที่มี
การใช้งาน เพื่อตอบสนองงานทุกพันธกิจของมหา วิทยาลัยโดยทุกส่วนงาน
สามารถใช้งานร่วมกัน        
     ๓. หลักการตอบสนอง  
         ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยใช้ข้อมูลจากการ
ส ารวจความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เช่น ผู้รับบริการ นิสิต 
ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากร เพื่อน าผลการส ารวจมาวางแผนด าเนินงาน 
     ๔. หลักภาระรับผิดชอบ  
         ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้น าทางความคิดในด้านพระพุทธศาสนา โดยมีการเผยแผ่แนว
ทางการสร้างสังคมเป็นสุข ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นประจ า และ
ยังได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือเพื่อ
รณ รงค์ป้ องกันการทุ จริตตามแนวทางพระพุ ท ธศาสนา   
นอกจากนี้ ยังมีการจัดท ากิจกรรม/โครงการ เพื่อลดปัญหาสังคม
หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน  เป็นต้น 
      ๕. หลักความโปร่งใส  
          มหาวิทยาลัยใช้กลไกและกระบวนการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน มี
ส่วนงานตรวจสอบภายใน มีคณะกรรมการ ที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม เช่น 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล รวมถึง
เปิดโอกาสและช่องทางในการร้องทุกข์ ผ่านสายตรงอธิการบดี หน้าเว็ปไซต์
ของมหาวิทยาลัย 
     ๖. หลักการมีส่วนร่วม  

 
 

 
๕.๑.๔-๑  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่  ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕ .๑ .๔ -๒   แผน ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๕.๑.๔-๓  รายงานการใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย 
๕ .๑ .๔ -๔  ร าย งาน ก ารป ระชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๐  
๕ .๑ .๔ -๕  ราย งาน การป ระชุ ม ค ณ ะ 
กรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
๕.๑ .๔ -๖  เว็บ ไซต์สายตรงอธิการบดี 
http://www.mcu.ac.th/atikarn/ 
๕.๑.๔-๗  เอกสารประกอบการประชุมผู้ 
บริหารวิชาการ 
๕.๑.๔-๘  ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๔๔ 
๕.๑ .๔ -๙  ระเบียบว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน 
๕.๑.๔-๑๐ รายงานการประชุมสภาวิชา 
การ 
๕.๑ .๔ -๑๑ พ.ร.บ .๒๕๔๐  ข้อบั งคับ /
ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 



๘๗ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
         มหาวิทยาลัยบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กลไกที่
ประชุมสภาวิชาการ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนจาก
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมทุกเดือน  ในส่วน
ของบุคลากร  สามารถมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
โดยมีการก าหนดสัดส่วนที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสัมมนาที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในวาระต่าง ๆ  
     ๗. หลักการกระจายอ านาจ  
         มหาวิทยาลัยกระจายอ านาจการบริหารและอ านาจการ
ตัดสินใจให้แก่ ผู้บริหารของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน 
หน่วยวิทยบริการ โดยก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
     ๘. หลักนิติธรรม   
         การด าเนินของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมุ่งเน้นความถูกต้อง
ตามหลักด้านนิติธรรม โดยที่การบริหารทุกระดับต้องด าเนินการ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และมีบทลงโทษการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ๙. หลักความเสมอภาค  
        มหาวิทยาลัยการเปิดโอกาสให้นิสิตทั้ งบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ทุกชาติเข้าศึกษา รวมทั้งไม่มีข้อห้ามผู้ที่นับถือศาสนา
นิกายอื่น หรือศาสนาอื่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และไม่มีการ
ก าหนดอายุของผู้เรียน  
     ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ   
           ผู้บริหารบริหารงานโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านวิชาการ รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ ผ่านสภา
วิชาการ  
 ๕. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
 

     แผนแม่บทการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ บูรณาการการจัดการความรู้สู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ภายใต้ปรัชญาว่า “องค์กรวิถีพุทธ” 
วิสัยทัศน์ว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธ” ก าหนดยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ ๓ ยุทธศาสตร์ มีแผนการด าเนินงาน ๓ ระยะ 
คือ ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นช่วงการยกระดับองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นช่วงการแบ่งปันองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ระยะที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ เป็นช่วงการมุ่งสู่

 

 
 
๕.๑.๕-๑ แผนแม่บทการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๕ .๑ .๕ -๒  คู่ มื อ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
๕.๑.๕-๓ รายงานผลการจัดการความรู้เพ่ือ
มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศและภาพการ



๘๘ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 
     ผลการด าเนินการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
     ๑. งานติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้ของส่วนงาน 
ประกอบ ด้วย ๓ กิจกรรมคือ (๑) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้ส่วนงาน (๒) การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ส่วนงาน และ (๓) รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ส่วน
งาน    
     โดยส่วนงานตามโครงสร้างการด าเนินการจัดการความรู้
จ านวน ๔๒ ส่วนงาน มีส่วนงานที่รายงานผลการด าเนินงาน
ครบถ้วนทุกกิจกรรม จ านวน ๒๘ ส่วนงาน รายงาน ๒ กิจกรรม 
จ านวน ๕ ส่วนงาน รายงาน ๑ กิจกรรม จ านวน ๑ ส่วนงาน และ
ยังไมม่ีรายงานผลการด าเนินการใด ๆ จ านวน ๘ ส่วนงาน 
     ๒. การฝึกอบรมผู้ประสานงานจัดการความรู้ ได้ด าเนินการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จ านวน ๒ รุ่น คือ สายวิชาการ และสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน ๗๘ รูป/คน 
     ๓. การน าเสนอผลการจัดการความรู้ในวันแห่งการจัดการ
ความรู้  (KM Day)  ถอดรหัสความรู้บุ รพาจารย์  ในงานวัน
บุรพาจารย์ “บุรพปัญญา ๗๐ ปี อุดมศึกษามหาจุฬาฯ” ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีส่วนงาน
น าเสนอผลงานระดับส่วนงานจ านวน ๒๒ ส่วนงาน และระดับ
บุคคลจ านวน ๑๔ ราย คัดเลือกเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) แนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ (๒) ผู้เชี่ยวชาญการจัดการความรู้
สายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ (Buddhist academic 
expert and supporter expert) และ  (๓ ) ผู้ เชี่ ย วช าญ การ
ประสานงานจัดการความรู้ (KM Facilitator expert)  
      ผลการด าเนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
     ๑. การฝึกอบรมผู้บริหาร และผู้ประสานงานจัดการความรู้ ได้
ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้และการน าไปสู่ภาคปฏิบัติระดับส่วนงาน จ านวน ๖ แห่ง 
ประกอบด้วย  
      -กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
      -กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนล่าง ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
จังหวัดพิษณุโลก 
      -กลุ่มส่วนงานภาคอีสานตอนบน ณ วิทยาเขตขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

จัดแสดงนิทรรศการ ประจ าปี ๒๕๖๐  
๕.๑.๕-๔  รายงานผลการจัดการความรู้
เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศและภาพ
การจัดแสดงนิทรรศการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
๕.๑ .๕ -๕  การจัดการความรู้ เพ่ือมุ่ งสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศและภาพการจัด
แสดงนิทรรศการ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 
 



๘๙ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
      -กลุ่มส่วนงานภาคอิสานตอนล่าน ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
      -กลุ่มส่วนงานภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อยุธยา 
      -กลุ่มส่วนงานภาคใต้ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
      โดยมีผู้บริหารและผู้ประสานงานจัดการความรู้ เข้าร่วม
ฝึกอบรมจ านวน ๒๓๑ รูป/คน 
     ๒. การน าเสนอผลการจัดการความรู้ในวันทึ่  ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีส่วนงานน าเสนอผลงาน
ระดับส่วนงานจ านวน ๒๖ ส่วนงาน และระดับบุคคลจ านวน ๑๑ 
ราย  
 ๖. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   
 

     มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๖ ปี (ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙-๒๕๖๔) และ แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครอบคลุมทั้ง
บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
   ในแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร ก าหนดแนวทางการติดตาม
ประเมินผลไว้ดังนี้   
   ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท า
หน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี  
   ๒. มีการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาบุคลากร     
   ๓. ให้มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานน าแผนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ/
หน่วยงาน  
   ๔. น าตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปก าหนดเป็นส่วนหนึ่งใน
การประเมินผล ส าหรับรายบุคคล  
   ๕. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงานในระดับปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่
ก าหนดให้มีการประเมินแผนฯ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง

 

 
๕.๑.๖-๑  แผนอัตราก าลัง ๖ ปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
๕.๑.๖-๒  แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๕.๑.๖-๓ โครงการการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรตามสายงาน(สาย
อาชีพ) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าผลงานข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนางานส าหรับขอรับการ
ประเมินระดับช านาญการ” 
๕.๑.๖-๔   โครงการอบรมการจัดการ
ความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  
๕.๑.๖-๕   บันทึกแจ้งแผนพัฒนาบุคลากร 
และการด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร  
๕.๑.๖-๖ ระบบสารสนเทศบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๕.๑.๖-๗  รายงานผลโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เรื่อง “เทคนิคการสร้างผลงานทางวิชาการ



๙๐ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
แผนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์  
   ๖.ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและปรับปรุงแผนฯ 
   ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากร
ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนดังนี้ 
   ๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐   
    มหาวิทยาลัยได้ด าเนิน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
สร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และต าแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป 
วันที่  ๑๓-๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก.๔๘ 
พ ร รษ า  ม ห า วิ ท ย าลั ย ม ห าจุ ฬ าล งก ร ณ ร า ช วิ ท ย าลั ย                 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
   มีบุคลากรได้รับการพัฒนา จ านวน ๓๒ รูป/คน มีผู้เสนอผลงาน
ขอรับการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวน ๑๕ รูป/คน    
   ๒. ระดับความส าเร็จในกระบวนการบริหารงานบุคคล ปี ๒๕๖๑ 
ค่าเป้าหมายเป็นปีฐาน  
    มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
        ๑) จัดท าแผนอัตราก าลัง ๖ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ -
๒๕๖๔ 
        ๒) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ สรรหา คัดเลือกและ
รักษา บุคลากร 
        ๓ ) กิ จกรรมสื่ อสารเผยแพร่  ให้ความรู้น โยบายการ
บริหารงานบุคคล และคู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล  
       ๔ ) จัดท าระบบติดตามการด า เนิ น งานตามคู่ มื อการ
ปฏิบัติงาน บริหารงานบุคคล 
   ๓. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งสูงขึ้น ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐-๒๕๖๑ ไม่ตั้งค่าเป้าหมาย 
    มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิค
การสร้างผลงานทางวิชาการ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ณ สยามบีชรีสอร์ท อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี วันที่ 
๒๗-๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ มีอาจารย์เข้าร่วม ๗๕ รูปคน  
   ๔ . ระดับความส าเร็จในการใช้  ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ 
วางแผนและตัดสินใจ ค่าเป้าหมายเป็นปีฐาน 
   มหาวิทยาได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหา ร
ทรัพยากรบุคคล ระยะที่ ๑ ประกอบด้วย ๖ โมดูล คือ (๑) ระบบ
จัดการระบบ ส าหรับผู้ดูแลระบบ  (๒) ระบบข้อมูลพ้ืนฐานข้อมูล

เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
กลางของบุคลากร  (๓) ระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคล (๔) ระบบ
สรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และแต่งตั้ง (๕) ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
และ (๖) ระบบเงินเดือน 
   ๕. ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ ค่าเป้าหมายปีฐาน 
    มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่
องค์กรแห่ งความเป็นเลิศ ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม ๒๕๖๐   ผลการด า เนิ นการจัดการความรู้  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
    ๑) ติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้ของส่วนงาน ๔๒ 
ส่วนงาน 
    ๒) น าเสนอผลการจัดการความรู้ในวันแห่งการจัดการความรู้ 
(KM Day)  ถอดรหัสความรู้บุรพาจารย์ ในงานวันบุรพาจารย์ “บุ
รพปัญญา ๗๐ ปีอุดมศึกษามหาจุฬาฯ” ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
         มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – 
เมษ ายน  ๒ ๕ ๖ ๑   ผ ลการด า เนิ น การ จั ดก ารความรู้  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
แผนการจัดการความรู้และการน าไปสู่ภาคปฏิบัติระดับส่วนงาน 
จ านวน ๖ แห่ง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีผู้บริหารและผู้
ประสานงานจัดการความรู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน ๒๓๑ รูป/คน 
 
   ๖.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินเชิงพฤติกรรม ค่า
เป้าหมายเป็นปีฐาน  
    มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการพัฒนาระบบ โดยมีเป้าหมายจะ
ด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
   ๗. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ค่าเป้าหมาย
เป็นปีฐาน 
   มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการ 
   ๘. ร้อยละการรับรู้วิสัยทัศน์ และทิศทางองค์กรของผู้บริหาร ค่า
เป้าหมายร้อยละ ๖๐ 
 ๗. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกที่สถาบันก าหนดประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

     มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยใช้เกณฑ์ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 
 
 
๕ .๑ .๗ -๑   ค าสั่ งมห าวิทยาลั ย  เรื่ อ ง 
แต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ



๙๒ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
(สกอ.) เป็นหลัก แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับหลักสูตร (๒) 
ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และ (๓) ระดับสถาบัน ใช้
ระบบให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
     คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการ
บริหารและก ากับดูแลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มี
ส านักงานประกันคุณภาพด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยจัดท าแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ก าหนดปรัชญาของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาว่า “การประกันคุณภาพการศึกษาคือเครื่องมือพัฒนา
มหาวิทยาลัย” วิสัยทัศน์ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยที่ ได้รับรอง
คุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร” ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือ  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมาย  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  
     คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึ กษา แปลงแผน
ยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๑๕ ตัวชี้วัด   
     มหาวิทยาลัยก ากับติดตามส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงาน
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
     ๑. การควบคุมคุณภาพ 
         ๑ ) คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยประชุมก ากับติดตามและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการประจ าปีงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ๒ 
ครั้ง 
         ๒) ก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
         ๓) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อการขยายผล ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑   ณ ห้องประชุมชั้นล่าง อาคาร มวก.๔๘ 
พรรษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วังน้อย          
จ.พระนครศรีอยุธยา  ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นอาจารย์ จ านวน ๗๐ 

การศึกษา 
๕.๑.๗-๒   แผนยุทธศาสตร์การประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณ ราชวิทยาลั ย  พ .ศ . ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ 
๕.๑.๗-๓   รายงานการประชุมคณะกรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๐ และ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
๕.๑.๗-๔   แผนปฏิบัติการประจ าปี งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 
๕.๑.๗-๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 
๕.๑.๗-๖  กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย   ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .
๒๕๖๐มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (ส่วนกลาง) 
๕.๑.๗-๗  กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย   ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .
๒๕๖๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (ส่วนกลาง) 
๕.๑.๗-๘  ประกาศ เรื่อง เป้าหมายของตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
๕.๑.๗-๙  รายงานผลโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร เพื่อการขยายผล 
๕.๑.๗ -๑๐  รายงานผลโครงการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
แผนปฏิบัติการประจ าปีและผลลัพธ์จาก
การด าเนินการรวมทั้งแนวทางวิเคราะห์
เพ่ือแก้ปัญหาด าเนินงาน 
๕.๑.๗-๑๑ รายงานผลโครงการให้ความรู้ 
EdPEx 
๕.๑.๗ -๑๒  รายงานผลโครงการสร้าง
ความเข้าใจเรื่อง Benchmarking  



๙๓ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
รูป/คน จากสถาบันอุดมศึกษา ๖ แห่ง  ผลการอบรม อาจารย์
ของมหาวิทยาลัยมีรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร
ของ สกอ. จ านวน ๑๓ รูป/คน      
         ๔) จัดโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีและผลลัพธ์จากการด าเนินการ
รวมทั้งแนวทางวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาด าเนินงาน ช่วงระหว่างวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยจัดประชุมร่วมกับ
ส่วนงานจัดการศึกษา ๑๔ ส่วนงาน ส่งผลให้คณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัย มีผลการประเมินระดับดีทุกส่วนงาน 
         ๕ )  โค ร งก า ร ให้ ค ว า ม รู้  EdPEx ร ะ ดั บ ค ณ ะ แ ล ะ
มหาวิทยาลัย แก่ผู้บริหารเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้ง
ส่งเสริมส่วนงานที่มีความพร้อมใช้ EdPEx ส่งผลให้มีส่วนงาน ใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
จ านวน ๑ ส่วนงาน 
        ๖) โครงการสร้างความเข้าใจเรื่อง Benchmarking วันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน 
        ๗) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน ในวันที่  ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุม พุทธเมตตา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม ม จ ร  ต.ล าไทร     
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
    ๒. การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
        ๑ )  ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
(Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ อนุมัติโดยสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๗
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม
แผน 
        ๒) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย จ านวน ๓๓ แห่ง ระหว่าง
วันที่ ๒ มิถุนายน - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
      ๕) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ใน
วันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

๕ .๑ .๗ -๑ ๓   แ ผ น พั ฒ น าคุ ณ ภ า พ 
( Improvement Plan)  จ า ก ผ ล ก า ร
ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๑.๗-๑๔  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส่วนจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
๕ .๑ .๗ -๑๕   ก าหนดการและรายชื่ อ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐   
๕.๑.๗-๑๖  รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
๕.๑.๗-๑๗  รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยา
เขตและวิทยาลัย 
 

 
 



๙๔ 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕-๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๗ ข้อ 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖ ข้อ ๗ ข้อ ๕ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  ผลการบริหารงานของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง 
 

ที ่ ส่วนงานจัดการศึกษา ผลการประเมิน 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๓.๖๗ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๓.๕๘ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๔.๒๑ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๓.๕๗ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๓.๙๙ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๔.๓๘ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓.๘๑ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓.๘๓ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๔.๕๔ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔.๐๖ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๓.๕๔ 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓.๘๐ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๔.๐๑ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓.๕๘ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๓.๘๙ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๓.๘๗ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๔.๓๒ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๔.๓๑ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๓.๖๗ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๓.๕๒ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๔.๑๗ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๓.๖๑ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๓.๖๐ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๓.๙๖ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๓.๖๓ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๔.๐๑ 



๙๖ 
 

ที ่ ส่วนงานจัดการศึกษา ผลการประเมิน 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๓.๘๒ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๓.๖๔ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๔.๒๑ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๓.๙๒ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๔.๐๐ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๔.๓๔ 

๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

  รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน ๑๒๕.๐๖ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
๑ รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน  ๑๒๕.๐๖ 
๒ จ านวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๓๒ 
๓ ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินที่ได้ของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๓.๙๑ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔.๐๐ คะแนน ๓.๙๑ คะแนน ๓.๙๑ ไมบ่รรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๕.๒-๑ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย 
๕.๒-๒ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ 
วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 
 

     มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในระดับ
มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ท า
หน้าที่ก าหนดนโยบาย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการรวมทั้งก ากับ 
ดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ ใน
ระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย มีคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส่วนงาน  ก ากับดูแลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส่วนงาน  
     มหาวิทยาลัยจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
ให้ทุกส่วนงานจัดการศึกษา ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้องค์ประกอบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินของ สกอ.แบ่งเป็น 
๓ ระดับคือ (๑) ระดับหลักสูตร (๒) ระดับคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัย และ (๓) ระดับสถาบัน   
      คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดค่ า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และประกาศให้ส่วนจัด
การศึกษาใช้เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและ
ระดับสถาบัน 
     กลไกในการติดตามเพื่อควบคุมคุณภาพในระดับหลักสูตร ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด าเนินการ ดังนี้ 
       ๑. จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ของมหาวิทยาลัย 
        ๒. พัฒนาระบบประเมินออนไลน์ (e-SAR) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินในทุกระดับ 
        ๓. จัดท าปฏิทินก าหนดระยะเวลาการจัดท าและส่งรายงาน

 
 
 

 
 
๕.๓.๑-๑   ข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณ 
ภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
๕.๓.๑-๒   คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลัย พทุธศกัราช ๒๕๕๙ 
๕.๓.๑-๓   ค าสั่งมหาวทิยาลยั เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 
๕.๓.๑-๔   ค าสั่งมหาวทิยาลยั เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประกันคณุภาพการศกึษา
ประจ าสว่นงาน 
๕.๓.๑-๕  ประกาศ เรื่อง เป้าหมายของตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
๕.๓.๑-๖  รายงานผลโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร เพื่อการขยายผล 
๕.๓.๑-๗   โปรแกรมรายงานผลการ
ประเมินออนไลน์ MCU e-SAR  
http://qa.mcu.ac.th/ 
๕.๓.๑-๘   ปฏิทินกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลัย 
๕.๓.๑-๙ แผนพฒันาคุณภาพ 
(Improvement Plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 
๒๕๕๙ 
๕.๓.๑ -๑๐    รายงานผลโครงการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน



๙๘ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การประเมินตนเองของหลักสูตร  
        ๔. ก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรจัดท าข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยกรอกข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ที่ส านักงานประกันคุณภาพพัฒนาขึ้น 
        ๕. การก ากับดูแลการกรอกข้อมูลในระบบ MCU e-SAR 
และ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ของทุกส่วนงานจัด
การศึกษา 
     กลไกในการติดตามเพื่อควบคุมคุณภาพในระดับคณะ วิทยา
เขต วิทยาลัย ด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑. คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โดยน าเข้าพิจารณาในคราวประชุม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
     ๒. จัดโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
แผนปฏิบัติการประจ าปีและผลลัพธ์จากการด าเนินการรวมทั้ง
แนวทางวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาด าเนินงาน ช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑–๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดประชุม
ร่วมกับส่วนงานจัดการศึกษา ๑๔ ส่วนงาน ส่งผลให้คณะ วิทยา
เขต วิทยาลัย มีผลการประเมินระดับดีทุกส่วนงาน 
     ๓. ก าหนดปฏิทินก าหนดระยะเวลาการจัดท าและส่งรายงาน
การประเมินตนเองระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย  
     ๔. การก ากับดูแลการกรอกข้อมูลในระบบ MCU e-SAR 
และ CHE QA Online ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 
     ๕. มหาวิทยาลัยออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีและผลลัพธ์จากการ
ด าเนินการรวมทั้งแนวทางวิเคราะห์ เพ่ือ
แก้ปัญหาด าเนินงาน 
๕.๓.๑-๑๑   คู่มือ admin หลักสูตร 
admin ส่วนงาน 
๕.๓.๑-๑๒   ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
 

 ๒. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนดในข้อ ๑  และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 

   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบาย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการรวมทั้งก ากับ ดูแลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ ในระดับคณะ 
วิทยาเขตหรือวิทยาลัย มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส่วนงาน  ก ากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา

 
 

 
 
๕.๓.๒ -๑   ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
๕ .๓ .๒ -๒   ราย งานการประชุ ม คณ ะ 
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕ .๓ .๒ -๓   ราย งานการประชุ ม คณ ะ 



๙๙ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ของส่วนงาน  
   คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ วิทยา
เขต วิทยาลัย ท าหน้าที่ก ากับและติดตามการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
และรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ท าหน้าที่ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประชุมเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคณุภาพการศกึษา
ระดับหลักสูตร และระดับคณ ะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
   ๑. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณาผล
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
   ๒. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ พิจารณา
ให้ความเห็นและอนุมัติ ใน ๔ ประเด็น คือ (๑) แผนพัฒนา
คุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ (๒) เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณ วิทยาเขต วิทยาลัยและสถาบัน ปี
การศึกษา ๒๕๖๐(๓) แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ (๔) รายงานผลการ
ติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ รอบ ๖ เดือน 
      ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา น าเสนอวาระการประชุมด้านประกันคุณภาพการ 
ศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ จ านวน ๓ เรื่อง 
ดังนี้ 
   ๑. ขออนุมัติรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ 
๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐) 
    ๒.ขออนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐) 
   ๓.ขออนุมัติเป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยหรือสถาบัน ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑) 

อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ 
๕ .๓ .๒ -๔  ราย งาน ก ารป ระชุ ม ค ณ ะ 
กรรมการประจ าคณะ 
๕ .๓ .๒ -๕  ร าย งาน ก า รป ระ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
๕ .๓ .๒ -๖  ร าย งาน ก า รป ระ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 



๑๐๐ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
   ๔. ขอความเห็นชอบการเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) (ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐ วันที่  ๒๗ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐) 
 ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ให้ เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ ์
 

     มหาวิทยาลัยจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
     ๑ .สร้างโปรแกรม MCU e-SAR เพ่ือการท ารายงานการ
ประเมินตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรระดับ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และระดับสถาบัน 

       ๒. สร้างโปรแกรมฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

       ๓. จัดสรรงบประมาณแก่ส านักงานประกันคุณภาพ    เพ่ือ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย  ให้ เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 

        - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จัดสรรงบประมาณ จ านวน 
๔,๙๖๒,๒๔๐ บาท 

        - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดสรรงบประมาณ จ านวน 
๔,๔๗๐,๓๖๐ บาท 

 

 
 
 
๕.๓.๓-๑  คู่มือ admin หลักสูตร admin 
ส่วนงาน    
๕.๓.๓-๒  เว็บไซต์ส านักงานประกันคุณภาพ 
http://qa.mcu.ac.th/ 
๕.๓.๓ -๓  กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕.๓.๓-๔   แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบ 
ประมาณ ๒๕๖๐ ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๕.๓.๓ -๕  กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕.๓.๓-๔   แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบ 
ประมาณ ๒๕๖๑ ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 

 ๔. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

       คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัติและมอบส านักงานประกันคุณภาพจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานแก่คณะ 
วิทยาเขตและวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานแก่คณะ วิทยาเขต 
และวิทยาลัย 
   สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  ได้ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ

 

 
 
๕.๓.๔-๑   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนจัด
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๓.๔-๒   ก าหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙   
๕.๓.๔-๓   รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
๕.๓.๔-๔   รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยา



๑๐๑ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และอนุมัติ
แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

เขตและวิทยาลัย 
๕.๓.๔-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
๕.๓.๔-๖ รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

 ๕ .  น าผ ลก ารป ระ เมิ น แ ล ะข้ อ เสน อแ น ะจ ากสภ า
มหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้
พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
    จากนั้น สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  โดยมีข้อสังเกต 
ดังนี้ 
   ๑. ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการ 
   ๒. ควรค านึงถึงความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเรื่องจ านวนนิสิต 
   ๓. ควรมีแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงาน 
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการประกันคุณภาพโดย
เลขานุการคณะกรรมการ ได้มีนโยบายก ากั บติดตาม การ
ด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยให้จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพและด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมอบหมายส านักงานประกันคุณภาพจัดโครงการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและผลลัพธ์จากการด าเนินการรวมทั้งแนวทางวิเคราะห์
เพ่ือแก้ปัญหาด าเนินงาน ช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ – 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยจัดประชุมร่วมกับส่วนงานจัดการศึกษา 
๑๔ ส่วนงาน  

    ผลการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร  
    ๑. ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรทั้งหมด ๕๕ หลักสูตร ผ่าน 
๔๘ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๗ ไม่ผ่าน ๗ หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๗๓ 
    ๒. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรทั้งหมด ๕๕ หลักสูตร ผ่าน 
๕๕ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

   ผลการปรับปรุงคุณภาพระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย  

 
 

 
๕.๓.๕-๑ แผนพัฒนาคณุภาพ
(Improvement Plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 
๒๕๕๙ 
๕.๓.๕-๒ รายงานผลโครงการสร้างความ
เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ แ น วท างก ารป ระ เมิ น
แผนปฏิบัติการประจ าปีและผลลัพธ์จากการ
ด าเนินการรวมทั้งแนวทางวิ เคราะห์ เพ่ือ
แก้ปัญหาด าเนินงาน 
๕.๓.๕-๓ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน ระ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๓.๕-๔ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน ระ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๕.๓.๕-๕ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๓.๕-๖ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



๑๐๒ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
    ๑. ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ทั้งหมด 
๓๓ ส่วนงาน มีคุณภาพระดับดี (๓.๕๑ ขึ้นไป) ๒๗ ส่วนงาน (ร้อย
ละ ๘๑.๘๒) ระดับพอใช้ ๖ ส่วนงาน (ร้อยละ ๑๘.๑๘)  ไม่มีส่วน
งานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
    ๒. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ทั้งหมด 
๓๒ ส่วนงาน มีคุณภาพระดับดี (๓.๕๑ ขึ้นไป) ทั้ง ๓๒  ส่วนงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 
๑ การก ากับมาตรฐาน 
 
    ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรทั้งหมด ๕๕ หลักสูตร ผ่าน 
๕๕ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จ าแนก ดังนี้ 
    ๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรีเปิดสอน ๒๓ สาขาวิชา 
    ๒ . หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอน ๑ 
สาขาวิชา 
    ๓. หลักสูตระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑๙ สาขาวิชา 
    ๔. หลักสูตรระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๑๒ สาขาวิชา 
 

 
 
 
๕.๓.๖-๑  ผลการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระบบ Che 
QA Online 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕ บรรลุ 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๕ 
 

จุดแข็ง 
    ระบบการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพด้วยโปรแกรมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุก
ส่วนจัดการศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศของมหาวิทยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 



๑๐๓ 
 

 การก ากับติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยยังไม่สะท้อน
ให้เห็นผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี  
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ควรพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงให้ครอบคลุมทุกระบบที่จ าเป็นต่อการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

 ๒. ควรสร้างระบบและกลไกการก ากับติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี  
 



๑๐๔ 
 

บทที่ ๓  
สรุปผลการประเมิน 

 
 

 ๓.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
      ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ ๒ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนน

ประเมิน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) (เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ๓.๕๑ 
คะแนน 

๑๘๕.๐๙ ๕๕ (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุก
หลักสูตรในสถาบัน = ๓.๓๗

คะแนน) 

๓.๓๗ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละ ๔๕ ๕๗๙ ๑,๒๓๙.๕ (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก=๔๖.๗๑๒

ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ ๕.๐๐๐) 

๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละ ๔๐ ๒๕๔ ๑,๒๓๙.๕ (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ=
๒๐.๔๙๒ ดังนั้นคะแนนที่ได้

เท่ากับ ๑.๗๐๘) 

๑.๗๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ๖ ข้อ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  ๖ ข้อ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ๖ ข้อ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ๔.๗๕ 
คะแนน 

๑๕๖.๕๙ ๓๒ (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุก
คณะวิชาในสถาบัน = ๔.๘๙ 

คะแนน) 

๔.๘๙ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ๔.๕๑ 
คะแนน 

๑๔๗.๗๙ ๓๒ (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุก
คณะวิชาในสถาบัน = ๔.๖๒ 

คะแนน) 

๔.๖๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๖ ข้อ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๗ ข้อ - - ๕ ๔.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ๖ ข้อ - - ๗ ๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ๔.๐๐ 
คะแนน 

๑๒๕.๐๖ ๓๒ ๓.๙๑ ๓.๙๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ๖ ข้อ - - ๖ ๕.๐๐ 



๑๐๕ 
 

 

 ๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑–๒.๕๐ การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
๒.๕๑–๓.๕๐ การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๑ ๓.๓๖ ๕.๐๐ ๓.๓๗ ๔.๐๒ การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที่ ๒ ๔.๘๙ ๕.๐๐ ๔.๖๒ ๔.๘๔ การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๓  ๕.๐๐  ๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๔  ๔.๐๐  ๔.๐๐ การด าเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบที่ ๕  ๕.๐๐ ๓.๙๑ ๔.๖๔ การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

๓.๘๗ ๔.๘๖ ๓.๙๗ ๔.๔๒ การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

 



๑๐๒ 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ( Common Data Set) 
ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน 

องค์ประกอบที่ ๑ 

๑ จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ๑๙๙ 

๒ - ---ระดับปริญญำตรี ๑๓๒ 

๓ - ---ระดับ ป.บัณฑิต ๑ 

๔ - ---ระดับปริญญำโท ๔๘ 

๕ - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐ 

๖ - ---ระดับปริญญำเอก ๑๘ 

๗ จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง ๒๐ 

๘ - ---ระดับปริญญำตรี ๒๐ 

๙ - ---ระดับ ป.บัณฑิต ๐ 

๑๐ - ---ระดับปริญญำโท ๐ 

๑๑ - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐ 

๑๒ - ---ระดับปริญญำเอก ๐ 

๑๓ จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ ๒๔,๔๙๔ 

๑๔ - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี ๒๐,๒๐๑.๐๐ 

๑๕ - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต ๑๕๐ 

๑๖ - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท ๒,๘๖๑ 

๑๗ - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐ 

๑๘ - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก  ๑,๒๘๒ 

๑๙ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ๑,๒๓๐.๐๐ 

๒๐ 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ  ๒ 

๒๑ 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ๖๘๑ 



๑๐๔ 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน 

๒๒ 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ  ๕๔๖ 

๒๓ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ๑,๐๑๕.๐๐ 

๒๔ 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ ๒ 

๒๕ 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ ๖๑๐ 

๒๖ 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ ๔๐๓ 

๒๗ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ๑๖๓ 

๒๘ 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ ๐ 

๒๙ 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ ๕๙ 

๓๐ 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ ๑๐๔ 

๓๑ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ๔๔ 

๓๒ - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ ๐ 

๓๓ - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ ๑๒ 

๓๔ 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ ๓๒ 

๓๕ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ๗ 

๓๖ - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ ๐ 

๓๗ - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ ๐ 

๓๘ - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ ๗ 

องค์ประกอบที่ ๕ 

๓๙ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ ๑,๒๒๙.๐๐ 

๔๐ - - --ระดับปริญญำตรี ๒ 

๔๑ - - --ระดับ ป.บัณฑิต ๐ 

๔๒ - - --ระดับปริญญำโท ๖๘๑ 



๑๐๕ 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน 

๔๓ - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐ 

๔๔ - - --ระดับปริญญำเอก ๕๔๖ 

๔๕ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ๑,๒๒๙.๐๐ 

๔๖ - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ๑,๐๑๕.๐๐ 

๔๗ - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ๑๖๓ 

๔๘ - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ๔๔ 

๔๙ - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ๗ 

๕๐ จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ๗๙๕ 

๕๑ 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ๓๑๔ 

๕๒ 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกำศำรฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกำศ ๑๓๕ 

๕๓ - - --ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร ๐ 

๕๔ 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๘๘ 

๕๕ 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน ๓๐ วันนับ แต่วันที่ออก
ประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏ ใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๒๐๐ 



๑๐๖ 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน 

๕๖ 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖  ๑๕ 

๕๗ - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร ๐ 

๕๘ 
- - --ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว ๐ 

๕๙ - - --ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร ๒ 

๖๐ - - --ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน ๐ 

๖๑ 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว ๙ 

๖๒ 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร ๓๒ 

๖๓ 
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online ๐ 

๖๔ - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน ๐ 

๖๕ - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ ๐ 

๖๖ - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ๐ 

๖๗ - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน ๐ 

๖๘ - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  ๐ 

๖๙ 
- - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงใน
ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ๐ 

องค์ประกอบที่ ๗ 

๗๐ จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด ๔,๒๓๐ 

๗๑ 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน ๑ ปี หลัง
ส ำเร็จกำรศึกษำ ๓,๓๗๐ 

๗๒ 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอำชีพอิสระ) ๒,๒๒๔ 

๗๓ จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ ๓๗๒ 

๗๔ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ ๕๕๘ 

๗๕ จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว ๐ 



๑๐๗ 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน 

๗๖ จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ๒๒๙ 

๗๗ จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท ๑ 

๗๘ จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร ๑๕ 

๗๙ 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

๘๐ 
ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 

องค์ประกอบที่ ๘ 

๘๑ 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๘๘๘ 

๘๒ - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ๓๒๖ 

๘๓ 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ ๕๒๔ 

๘๔ 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำ
เป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่
ออกประกำศ ๑๓ 

๘๕ - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร ๐ 

๘๖ - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๒๕ 

๘๗ 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ
ภำยใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๐ 

๘๘ 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ ๐ 



๑๐๘ 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน 

๘๙ - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร ๐ 

๙๐ 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online ๐ 

๙๑ - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน ๐ 

๙๒ - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ ๐ 

๙๓ - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ๐ 

๙๔ - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน ๐ 

๙๕ - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  ๐ 

๙๖ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน) ๗๗๘ 

๙๗ 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๑๘๔ 

๙๘ 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ  ๐ 

๙๙ 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและ
จัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน ๓๐ วัน  นับแต่
วันที่ออกประกำศ ๒๔ 

๑๐๐ - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร ๒๐ 

๑๐๑ - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๔๐ 

๑๐๒ 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ
ภำยใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๑๐๐ 

๑๐๓ 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ ๐ 



๑๐๙ 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน 

๑๐๔ - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร ๐ 

๑๐๕ 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online ๐ 

๑๐๖ - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน ๐ 

๑๐๗ - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ ๐ 

๑๐๘ - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ๐ 

๑๐๙ - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน ๐ 

๑๑๐ - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  ๐ 

๑๑๑ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน) ๓๒๙ 

องค์ประกอบที่ ๑๐ 

๑๑๒ จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร ๒๐,๔๕๔.๔๙ 

๑๑๓ - ---ระดับอนุปริญญำ ๐ 

๑๑๔ - ---ระดับปริญญำตรี ๑๖,๓๒๘.๘๕ 

๑๑๕ - ---ระดับ ป.บัณฑิต ๒๓๖.๒๕ 

๑๑๖ - ---ระดับปริญญำโท ๓,๐๑๖.๘๑ 

๑๑๗ - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐ 

๑๑๘ - ---ระดับปริญญำเอก ๘๗๒.๕๘ 

๑๑๙ จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน ๓๘,๘๓๙,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๐ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๒๑ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๒๒ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๓๘,๘๓๙,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๓ จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน ๑๔,๒๒๒,๖๓๕.๐๐ 

๑๒๔ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๒๕ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๒๖ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๑๔,๒๒๒,๖๓๕.๐๐ 

๑๒๗ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) ๑,๒๒๗.๐๐ 

๑๒๘ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 



๑๑๐ 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน 

๑๒๙ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๓๐ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๑,๒๒๗.๐๐ 

๑๓๑ จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) ๓ 

๑๓๒ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๓๓ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๓๔ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๓ 

๑๓๕ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ ๓ 

๑๓๖ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ๐ 

๑๓๗ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  ๐ 

๑๓๘ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ๓ 

๑๓๙ จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ ๐ 

๑๔๐ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ๐ 

๑๔๑ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   ๐ 

๑๔๒ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 

๑๔๓ 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ ๔๓๒ 

๑๔๔ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๔๕ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๔๖ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๔๓๒ 

๑๔๗ 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกำศ ๑๓๑ 

๑๔๘ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๔๙ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๕๐ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๑๓๑ 



๑๑๑ 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน 

๑๕๑ ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร ๐ 

๑๕๒ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๕๓ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๕๔ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 

๑๕๕ 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรท่ี
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ ๑๔๕ 

๑๕๖ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๕๗ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๕๘ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๑๔๕ 

๑๕๙ 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๒๓๘ 

๑๖๐ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๖๑ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๖๒ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๒๓๘ 

๑๖๓ 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.๒๕๕๖ ๓ 

๑๖๔ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๖๕ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๖๖ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๓ 

๑๖๗ ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร ๐ 

๑๖๘ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๖๙ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๗๐ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 



๑๑๒ 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน 

๑๗๑ 
ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
แล้ว ๐ 

๑๗๒ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๗๓ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๗๔ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 

๑๗๕ ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร ๐ 

๑๗๖ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๗๗ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๗๘ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 

๑๗๙ ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน ๐ 

๑๘๐ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๘๑ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๘๒ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 

๑๘๓ 
ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว ๐ 

๑๘๔ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๘๕ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๘๖ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 

๑๘๗ 
ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร ๙๑ 

๑๘๘ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๘๙ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๙๐ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๙๑ 

๑๙๑ 
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online ๐ 

๑๙๒ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๙๓ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๙๔ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 



๑๑๓ 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน 

๑๙๕ งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน ๐ 

๑๙๖ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๑๙๗ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๑๙๘ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 

๑๙๙ งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ ๐ 

๒๐๐ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๒๐๑ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๒๐๒ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 

๒๐๓ งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ๐ 

๒๐๔ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๒๐๕ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๒๐๖ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 

๒๐๗ งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน ๐ 

๒๐๘ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๒๐๙ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๒๑๐ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 

๒๑๑ งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ๐ 

๒๑๒ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๐ 

๒๑๓ - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ๐ 

๒๑๔ - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ๐ 
 



๑๐๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common data set) 

 
รายการ จ านวน 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ๒๑๔ 
- ---ระดับปริญญาตรี ๑๔๖ 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต ๑ 
- ---ระดับปริญญาโท ๔๘ 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐ 
- ---ระดับปริญญาเอก ๑๙ 
จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ๒๖ 
- ---ระดับปริญญาตรี ๒๖ 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต ๐ 
- ---ระดับปริญญาโท ๐ 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐ 
- ---ระดับปริญญาเอก ๐ 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ๒๑๑๓๘ 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี ๑๗๖๑๖ 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท ๒๓๘๒ 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  ๑๑๔๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ๑๒๓๙.๕ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

๒ 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

๖๕๘.๕ 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

๕๗๙ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ๙๘๕.๕ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ๒ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ๕๘๓.๕ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ๔๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๑๘๗ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ๐ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ๕๙ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ๑๒๘ 



๑๐๘ 
 

รายการ จ านวน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ๕๘ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ๐ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ๑๖ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ๔๒ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ๙ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ๐ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ๐ 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ๙ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา ๑๒๓๙.๕ 
- - --ระดับปริญญาตรี ๒ 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต ๐ 
- - --ระดับปริญญาโท ๖๕๘.๕ 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐ 
- - --ระดับปริญญาเอก ๕๗๙ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ๒๕๔ 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ๙๘๕.๕ 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๘๗ 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ๕๘ 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ ๙ 
จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๙๗๗ 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

๖๔๘ 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

๕๙ 

- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ๐ 



๑๐๙ 
 

รายการ จ านวน 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 

๗๗ 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑๓๖ 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖  

๐ 

- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ๐ 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

๐ 

- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ๐ 
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ๐ 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

๒๘ 

- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

๒๙ 

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

๐ 

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐ 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐ 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐ 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ๐ 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ๐ 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๐ 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด ๕๑๔๓ 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน ๑ ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

๒๔๒๖ 



๑๑๐ 
 

รายการ จ านวน 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

๙๘๗ 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ ๓๒๗ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา ๓๔๕ 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ๒๐๙ 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ๑๐๐ 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท ๑๘๕ 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร ๑๔ 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

๑๕๐๐๐ 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

๔.๒๔ 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

๕๓๐ 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ๕๑ 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

๒๔๕ 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

๑๖๕ 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ๐ 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๓๒ 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๓๐ 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย

๐ 



๑๑๑ 
 

รายการ จ านวน 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๐ 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

๐ 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐ 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐ 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐ 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ๐ 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) ๓๗๕ 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

๑๖๑ 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

๕๖ 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

๐ 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ๐ 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๑๕ 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๔๔ 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๗ 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๐ 



๑๑๒ 
 

รายการ จ านวน 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

๐ 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐ 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐ 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐ 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ๐ 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) ๑๓๕ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร ๓๒๗๒.๗๙ 
- ---ระดับอนุปริญญา ๐ 
- ---ระดับปริญญาตรี ๑๕๗๓.๕๕ 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต ๐ 
- ---ระดับปริญญาโท ๑๑๒๑.๖๓ 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐ 
- ---ระดับปริญญาเอก ๕๗๗.๖๑ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน ๕๖๐๐๐๕๐๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕๖๐๐๐๕๐๐ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน ๑๒๑๙๘๐๖๒ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๒๑๙๘๐๖๒ 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) ๑๒๒๕.๕ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๒๒๕.๕ 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) ๑ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑ 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ ๕ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๐ 



๑๑๓ 
 

รายการ จ านวน 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ๕ 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ๖๔๘ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๔๘ 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ๕๙ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕๙ 
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒  ๗๗ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๗๗ 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ ๑๓๖ 



๑๑๔ 
 

รายการ จ านวน 
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๓๖ 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖  ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ๒๘ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๘ 



๑๑๕ 
 

รายการ จ านวน 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ ๒๙ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๙ 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ 

 


