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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 ๒๕๖๑ แสดงถึงผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ทราบสถานภาพที่แท้จริงอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (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 าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
สืบไป  
 
 
 
 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

          

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
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 ๑๔  
 ๑.๗  จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายปฏิบัติการ ๑๖ 
 ๑.๘ งบประมาณและอาคารสถานที่ ๒๐  
 ๑.๙ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต ๒๖ 
 ๑.๑๐ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๗ 
บทที่ ๒  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี ๓๒  
 องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต ๓๒  
 องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย ๕๓ 
 องค์ประกอบที่ ๓  การบริการทางวิชาการ ๖๖  
 องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๗๒  
 องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ ๗๗ 
บทที่ ๓ สรุปผลการประเมิน ๙๖  
  ๓.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  ๙๖ 
   ๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙๗ 



(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 ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ๕ คณะ ๑๑ วิทยาเขต ๑๙ วิทยาลัย ๑ โครงการขยาย
ห้องเรียน และ ๗ หน่วยวิทยบริการ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันสมทบในประเทศไทย ๑ แห่ง และสถาบันสมทบใน
ต่างประเทศ ๕ แห่ง  

 

๑. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 
 

     ๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จ านวนทั้งหมด ๑๐๔
หลักสูตร โดยจ าแนกเป็น ปริญญาตรี ๕๔ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๓๕ 
หลักสูตร ปริญญาเอก ๑๔ หลักสูตร อาจารย์ ๑,๒๑๘ รูป/คน ผลิตผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ๗๗๐ เรื่อง 
นิสิตทั้งสิ้น ๒๐,๐๘๑ รูป/คน จ าแนกเป็น ปริญญาตรี ๑๖,๕๙๙ รูป/คน ปริญญาโท ๒,๐๘๐ รูป/คน และ
ปริญญาเอก ๑,๔๐๒ รูป/คน ในจ านวนนิสิตทั้งสิ้นมีนิสิตชาวต่างประเทศ ๑,๔๒๔  รูป/คน จาก ๒๔ ประเทศ 
นิสิตส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ทั้งสิ้น ๔,๓๘๐ รูป/คน จ าแนกเป็นปริญญาตรี ๓,๓๙๙ รูป/คน 
ปริญญาโท ๖๓๑ รูป/คน และปริญญาเอก ๓๕๐ รูป/คน  
 

     ๑.๒ ด้านการวิจัย 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้อนุมัติงบสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
จ านวน ๓๕๓ โครงการจ านวนเงินอุดหนุน ๔๙,๑๗๒,๓๐๐ บาท  และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้อนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนโครงการ จ านวน ๖๐ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๙,๕๐๕,๗๐๐ บาท เน้นการวิจัยด้านหลัก
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาและการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ  

 

 ๑.๓ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
           ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอนุมัตงิบประมาณด้านบริการวิชาการท้ังสิ้น ๕๐๑,๕๘๖,๔๔๐ 
บาท เพ่ือด าเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการ ๕๖๑ โครงการ และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อนุมัติ
งบประมาณด้านบริการวิชาการทั้งสิ้น ๕๗๗,๐๔๕,๒๘๐ บาท เพ่ือด าเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการ 
๕๐๘ โครงการ  ทั้งนี้ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยที่สร้างความเข้มแข็งก่อประโยชน์เกิด
คุณค่าต่อชุมชนและสังคมอย่างโดดเด่น ได้แก่ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการบรรพชาและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชนทั่วไป โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชาวเขา และโครงการสวดมนต์ปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธ  
   



(๒) 
 

 

  ๑.๔ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

การผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๑๒๒,๘๖๐,๖๐๐ บาท เพ่ือสนับสนุนให้แต่ละส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย จัดโครงการตามวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นนั้นๆ โดยด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๓๐๑ โครงการ  และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๘๖,๕๕๔,๐๔๐ บาท เพ่ือสนับสนุนโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๔๒๑ โครงการ   

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

 

๒. ผลการประเมินตนเอง 
  

องค์ประกอบ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
๑. การผลิตบัณฑิต ๔.๑๔ ดี 
๒. การวิจัย ๔.๖๖ ดีมาก 
๓. การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ดีมาก 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๕. การบริหารจัดการ ๔.๖๖ ดีมาก 

รวม ๔.๕๑ ดีมาก 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๓.๑ ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในเชิงคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น อาทิ  

นวลักษณ์ หรือความเป็นศาสนทายาทซึ่งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิต นอกเหนือจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

๓.๒ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยให้พัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอรับการรับรอง 
TQR (Thai Qualifications Register) 

๓.๓ ควรวางแผน พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจนรวมทั้งกลไกสนับสนุน  ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

๓.๔ ควรส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่
ผู้เรียน น าไปสู่การร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและพัฒนา
ความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 



(๓) 
 

๓.๕ ควรส่งเสริมการก าหนดโจทย์วิจัยที่เป็นนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายทางสังคม  

๓.๖ ควรก าหนดภาระงานให้คณาจารย์เข้ามามีบทบาทในการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
และน าผลการด าเนินงานไปบูรณาการหรือพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยให้มากข้ึน 

๓.๗ ควรจัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น
และสังคมตามจุดเน้น อัตลักษณ์และความได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  ๓.๘ ควรวิเคราะห์โครงการที่ได้รับงบประมาณประจ าปี และคัดเลือกบรรจุในแผนท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้เครือข่ายคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย 
  ๓.๙ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ท าหน้าที่สืบสาน รักษาและต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสร้างสรรค์ เช่น พุทธศิลปกรรม ประเพณี พิธีกรรม โดยใช้
กระบวนการศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางจิตใจและมูลค่าทางเศรษฐ กิจ 
ให้แก่วัดหรือชุมชน  

๓.๑๐ ควรพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงให้ครอบคลุมทุกระบบที่จ าเป็นต่อ
การบริหารมหาวิทยาลัย 

 ๓.๑๑ ควรสร้างระบบและกลไกการก ากับติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี  
 

 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

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. บัณฑิตวิทยำลัยและคณะ 

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

     ข. วิทยำเขต  
  ๑) วิทยาเขตหนองคาย  
 ๒) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 ๓) วิทยาเขตเชียงใหม่  
 ๔) วิทยาเขตขอนแก่น  
 ๕) วิทยาเขตนครราชสีมา  
 ๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี  
 ๗) วิทยาเขตแพร่  
 ๘) วิทยาเขตสุรินทร์  
 ๙) วิทยาเขตพะเยา  
 ๑๐) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
 ๑๑) วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 



๓ 
 

ค. วิทยำลัย 
 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) วิทยาลัยสงฆช์ัยภูมิ 
   ๑๖) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
   ๑๗) วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
   ๑๘) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี
   ๑๙) วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
   ๒๐) วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
   ๒๑) วิทยาลัยสงฆ์ระยอง 
 ๒๒) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 

  ๒๓) วิทยาลัยสงฆส์ุราษฏร์ธานี 
 ๒๔) วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 
 ๒๕) วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุร 

ง. โครงกำรขยำยห้องเรียน  
  โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
  ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

จ. หน่วยวิทยบริกำร   
 ๑) หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่  
  จังหวัดสงขลา 
 ๒) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดใหญ่อินทาราม  (พระอารามหลวง)  
  อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 ๓)  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อ าเภอเมือง  
  จังหวัดจันทบุรี  
 ๔) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดก าแพงเพชร  



๔ 
 

 ๕)  หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ๖) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดอุตรดิตถ์   
  ๗) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อ าเภอเมือง  
  จังหวัดสระแก้ว 

  ฉ. สถำบันสมทบ  
    ๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดอกกุก ชอนบอบ ประเทศเกาหลีใต้  
   ๒) มหาปัญญาวิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
   ๓) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน จู๋ ไต้หวัน 

   ๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา ประเทศศรีลังกา 
  ๕) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 
  ๖) 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  
 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 
 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ 
 
 



๖ 
 

๑.๔ รำยช่ือผู้บริหำร และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
๑.๔.๑ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

ที ่ ชื่อ – ฉำยำ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมฺจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี 
๒ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔ พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๕ พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๖ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
๗ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
๘ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
๙ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐ พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 
๑๑ พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.(ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๒ พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
๑๓ พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร.(ทองขาว กิตฺติธโร) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
๑๔ พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ผศ.ดร. รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๑๕ พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.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 านักหอสมุดและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑๙ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 
๒๐ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
๒๑ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) ผู้อ านวยการวิทยาลัยธรรมทูต 
๒๒ พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช) ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา 
๒๓ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร. ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
๒๔ พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. รักษาการผู้อ านวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 

 
๑.๔.๒ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ส่วนภูมิภำค 
 

ที ่ ชื่อ – ฉำยำ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระศรีญาณวงศ์,ดร. (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
๒ พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓ พระวิมลมุนี (นนทพันธ์ ปภสฺสโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 
๔ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 



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 

๕ พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
๖ พระครูกติติคุโณภาส,ดร.(จนิดา สปฺปญฺโญ) 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,ผศ.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 พระมหาภาณุวฒัน ์ปฏิภาณเมธี,ผศ. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
๒๑ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
๒๒ พระอุดมปัญญาภรณ์,ดร.(สัณหวัตร สณหวฑฒโน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๒๓ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาร

วดี 
๒๔ พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร์ ยติกโร) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
๒๕ พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.(อัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ) รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
๒๖ พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร. (สุพจน์ ปญฺญาธโร) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 

เพชรบูรณ์ 
๒๗ พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
๒๘ พระราชสิทธิเวที,ดร. (วิรัติ วิโรจโน)  รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
๒๙ พระครูวิบูลย์เจติยาภิรักษ์,ดร. (ประไพ ปุญฺญกาโม) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 



๘ 
 

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

๑๐ พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร.(ทองขาว กิตฺติธโร) กรรมการจากผู้บริหาร 
๑๒ พระราชปริยัติ,รศ.ดร. (ณษิกรณ์  อรินฺทโม) 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 ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๘ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๙ ศ.พิเศษ จ านงค์  ทองประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๐ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๑.๕ หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอน 
ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ รวม ๑๐๔ สาขาวิชา แยกเป็น ๔ 
ระดับ คือ (๑) ปริญญาตรี  ๕๔ สาขาวิชา  (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๑ สาขาวิชา  (๓) ปริญญาโท ๓๕ 
สาขาวิชา และ (๔) ปริญญาเอก ๑๔ สาขาวิชา 

รายชื่อหลักสูตรและจ านวนส่วนงานจัดการศึกษาท่ีเปิดสอนในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  

ที ่ รำยช่ือหลักสูตร 
จ ำนวนส่วน
งำนเปิดสอน 

 บัณฑิตวิทยำลัย   
๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ      ๑ 

๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   ๕ 

๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๙ 

๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา   ๑ 

๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา      ๑ 

๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   ๒ 

๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕ 

๘ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  ๑ 



๙ 
 

ที ่ รำยช่ือหลักสูตร 
จ ำนวนส่วน
งำนเปิดสอน 

 คณะพุทธศำสตร์  

๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ ๑ 

๑๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤต ๑ 
๑๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๓ 
๑๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๙ 
๑๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ๒ 
๑๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี ๑ 
๑๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา ๖ 
๑๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ๑ 
๑๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ๑ 
 คณะครุศำสตร ์  

๑๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ 
๑๙ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ๑ 
๒๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๑ 
๒๑ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๑ 
๒๒ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   ๑ 
๒๓ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๑ 
๒๔ หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ๑ 
๒๕ หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๑ 
๒๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑ 
๒๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑ 
 คณะมนุษยศำสตร์  

๒๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา   ๑ 
๒๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ 
๓๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   ๑ 
๓๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ๑๐ 
๓๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย    ๑ 
๓๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ 
๓๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์   ๑ 
๓๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)   ๑ 



๑๐ 
 

ที ่ รำยช่ือหลักสูตร 
จ ำนวนส่วน
งำนเปิดสอน 

๓๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ 
๓๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์   ๑ 
 คณะสังคมศำสตร์  

๓๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ๓ 
๓๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑๘ 
๔๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  ๑ 
๔๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ๒ 
๔๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๑ 
๔๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๗ 
๔๔ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   ๑ 
๔๕ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   ๑ 
๔๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑ 
๔๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ 
๔๘ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   ๒ 
๔๙ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ๑ 
๕๐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  ๑ 
๕๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ๑ 
๕๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  ๑ 
๕๓ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑ 
๕๔ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ 
๕๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ๑ 
 วิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ  

๕๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) ๑ 
๕๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
๑ 

๕๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑ 

๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามหายานศึกษา  
(หลักสูตรนานาชาติ)  

๑ 

๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)  ๑ 



๑๑ 
 

ที ่ รำยช่ือหลักสูตร 
จ ำนวนส่วน
งำนเปิดสอน 

 วิทยำเขตหนองคำย  
๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๑ 

 วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช  
๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๑ 

๖๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๑ 

๖๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๑ 

 วิทยำเขตเชียงใหม่  
๖๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
๑ 

๖๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑ 

๖๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑ 

 วิทยำเขตขอนแก่น  
๖๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
๑ 

๖๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

๑ 

๗๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๑ 

 วิทยำเขตนครรำชสีมำ  
๗๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
๑ 

 วิทยำเขตอุบลรำชธำนี  
๗๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  
๑ 

๗๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  

๑ 

๗๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๑ 



๑๒ 
 

ที ่ รำยช่ือหลักสูตร 
จ ำนวนส่วน
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 วิทยำเขตแพร่  
๗๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  
๑ 

๗๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  

๑ 

๗๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 

๑ 

 วิทยำเขตสุรินทร์  
๗๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
๑ 

๗๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  

๑ 

๘๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑ 

 วิทยำเขตพะเยำ  
๘๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  
๑ 

๘๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  

๑ 

 วิทยำเขตบำฬีศึกษำพุทธโฆส นครปฐม  
๘๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
๑ 

 วิทยำเขตนครสวรรค์  
๘๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๑ 

๘๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๑ 

๘๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๑ 

 วิทยำลัยสงฆ์ล ำพูน  
๘๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
๑ 

 วิทยำลัยสงฆ์เลย  



๑๓ 
 

ที ่ รำยช่ือหลักสูตร 
จ ำนวนส่วน
งำนเปิดสอน 

๘๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย  

๑ 

 วิทยำลัยสงฆ์นครพนม  
๘๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  
๑ 

๙๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  

๑ 

 วิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช  
๙๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๑ 

๙๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  

๑ 

๙๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  

๑ 

 วิทยำลัยสงฆ์บุรีรัมย์  
๙๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  
๑ 

๙๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  

๑ 

๙๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

๑ 

๙๗ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  

๑ 

 วิทยำลัยสงฆ์นครล ำปำง  
๙๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  
๑ 

๙๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

๑ 

 วิทยำลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
๑๐๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๑ 

 วิทยำสงฆ์นครน่ำนฯ   
๑๐๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  
๑ 



๑๔ 
 

ที ่ รำยช่ือหลักสูตร 
จ ำนวนส่วน
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 วิทยำลัยสงฆ์พุทธโสธร  
๑๐๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  
๑ 

 วิทยำลัยสงฆ์รำชบุรี  
๑๐๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  
๑ 

 วิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  
๑๐๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
๑ 

 

๑.๖ จ ำนวนนิสิต   
        

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนิสิตทั้งหมด ๒๐,๐๘๑ รูป/คน จ าแนกเป็น ปริญญาตรี ๑๖,๕๙๙ รูป/คน  
ปริญญาโท  ๒,๐๘๐  รูป/คน และปริญญาเอก ๑,๔๐๒ รูป/คน  
  

ที ่ ส่วนงำนจัดกำรศึกษำ 
จ ำนวนนิสิตจ ำแนกตำมระดับ 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย  ๙๑๗ ๘๗๕ ๑,๗๙๒ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๓๑๙   ๓๑๙ 

(๑) ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี ๗๗   ๗๗ 
(๒) หน่วยวิทยบริการวัดหงส์ประดิษฐาราม จ.สงขลา ๑๑๗   ๑๑๗ 

๓ คณะครุศาสตร์ ๔๓๔   ๔๓๔ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๕๕๐   ๕๕๐ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๕๒๘   ๕๒๘ 

(๑) หน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จ.เพชรบุรี ๒๐๔   ๒๐๔ 
(๒) หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี ๓๒๖   ๓๒๖ 
(๓) หน่วยวิทยบริการวัดป่าประดู่ จ.ระยอง ๒๓๙   ๒๓๙ 
(๔) หน่วยวิทยบริการวัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี ๑๓๓   ๑๓๓ 
(๕) หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี ๒๓๑   ๒๓๑ 
(๖) หน่วยวิทยบริการวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว ๓๔   ๓๔ 

๖ วิทยาเขตหนองคาย ๕๓๗ ๖๒  ๕๙๙ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๓๑ ๑๓๔  ๕๖๕ 

(๑) ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี ๓๒๑   ๓๒๑ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๑,๓๑๙ ๘๖ ๙๔ ๑,๔๙๙ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๑,๓๑๒ ๑๔๓ ๑๖๘ ๑,๖๒๓ 

(๑) หน่วยวิทยบริการวัดอภิสิทธิ์ จ.มหาสารคาม ๒๑๘   ๒๑๘ 



๑๕ 
 

ที ่ ส่วนงำนจัดกำรศึกษำ 
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๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๖๕๖ ๖๒ ๕๗ ๗๗๕ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๕๔๕ ๒๕  ๕๗๐ 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓๘๗ ๒๐  ๔๐๗ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๕๓ ๓๑  ๓๘๔ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๑๗ ๑๗ ๑๗ ๓๕๑ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒๓๗ ๑๑๑  ๓๔๘ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๕๕๘ ๑๐๘ ๙๕ ๗๖๑ 

(๑) หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี  ๑๖๓   ๑๖๓ 
(๒) หน่วยวิทยบริการ วัดพระบรมธาตุ จ.ก าแพงเพชร ๑๓๕   ๑๓๕ 
(๓) หน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม จ.พิจิตร  ๑๖๗   ๑๖๗ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๓๐๓   ๓๐๓ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๓๘๒   ๓๘๒ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๕๕๐ ๓๖  ๕๘๖ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๓๕๕ ๒๖  ๓๘๑ 

(๑) หน่วยวิทยบริการวัดท่านา จ.ตาก ๒๐๐   ๒๐๐ 
(๒) หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ ๑๓๖   ๑๓๖ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๔๑๒ ๖๑  ๔๗๓ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๔๘๖   ๔๘๖ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ๔๐๐   ๔๐๐ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๓๔๐   ๓๔๐ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๒๗๔ ๒๑  ๒๙๕ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๓๘๑   ๓๘๑ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๒๓๘ ๑๑  ๒๔๙ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๑๙๘   ๑๙๘ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๑๙๒ ๕๘  ๒๕๐ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๑๗๗ ๔๗  ๒๒๔ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๓๔๖ ๔๙  ๓๙๕ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๓๖๕   ๓๖๕ 
๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๑๖ ๕๕ ๙๖ ๑๖๗ 

รวม ๑๖,๕๙๙ ๒,๐๘๐ ๑,๔๐๒ ๒๐,๐๘๑ 
 

ที่มา  ข้อมูลสถิติจ านวนนิสิตทั้งหมด ส านักทะเบียนและวัดผล วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
 



๑๖ 
 

 
 
๑.๗ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร  
       ๑.๗.๑ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและอัตรำจ้ำง  
              ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีอาจารย์ทั้งหมด ๑,๒๑๘ รูป/คน จ าแนกเป็นปริญญาโท ๕๘๖ รูป/คน 
ปริญญาเอก ๖๓๒ รูป/คน  และมีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๓๑๔ รูป/คน จ าแนกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๒๓๑ รูป/คน  รองศาสตราจารย์ ๗๒ รูป/คน และศาสตราจารย์ ๑๑ รูป/คน 
  

ที ่ ส่วนงำน รวม 
จ ำนวนอำจำรย์ 

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

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๗  ๑ ๓  ๙ ๘ ๔ ๒ ๙ ๙ ๗ ๒ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๕๖ ๑๗ ๖   ๑๘ ๘ ๕ ๒ ๓๕ ๑๔ ๕ ๒ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๕๓ ๙ ๔   ๒๑ ๑๑ ๘  ๓๐ ๑๕ ๘  
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๔๖ ๔ ๖ ๑  ๑๗ ๑๓ ๕  ๒๑ ๑๙ ๖  
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๙๘ ๒๕ ๔ ๒  ๒๖ ๒๐ ๑๗ ๔ ๕๑ ๒๔ ๑๙ ๔ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๓ ๑๐ ๑   ๑๖ ๓ ๓  ๒๖ ๔ ๓  
๗ วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 
๔๑ ๑๖ ๑ ๑  ๑๕ ๗ ๑  ๓๑ ๘ ๒  

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๕๕ ๒๔ ๒   ๑๘ ๑๐ ๑  ๔๒ ๑๒ ๑  
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๗๗ ๒๗ ๓   ๒๔ ๑๘ ๕  ๕๑ ๒๑ ๕  

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๒ ๑๓ ๒   ๑๘ ๙   ๓๑ ๑๑   
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๐ ๒๒ ๒   ๑๒ ๓ ๑  ๓๔ ๕ ๑  
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓๔ ๑๔ ๕ ๒  ๗ ๕ ๑  ๒๑ ๑๐ ๓  
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๒ ๑๗ ๒   ๖ ๖ ๑  ๒๓ ๘ ๑  
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๑ ๑๕ ๔ ๑  ๖ ๔ ๑  ๒๑ ๘ ๒  
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษา 

พุทธโฆส นครปฐม 
๒๓ ๔ ๑   ๑๒ ๕ ๑  ๑๖ ๖ ๑  

๑๖ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๓๓ ๑๘ ๒   ๑๐ ๓   ๒๘ ๕   
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๒๐ ๑๑ ๑   ๔ ๓ ๑  ๑๕ ๔ ๑  
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑๖ ๑๑ ๑   ๓ ๑   ๑๔ ๒   
๑๙ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๘๔ ๔๒ ๒   ๒๔ ๑๒ ๔  ๖๖ ๑๔ ๔  
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินฯ ๕๕ ๓๕ ๒   ๑๔ ๓ ๑  ๔๙ ๕ ๑  
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๔๓ ๒๒ ๑ ๑  ๑๔ ๔ ๑  ๓๖ ๕ ๒  
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๒๐ ๑๖    ๔    ๒๐    
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๒๔ ๑๐ ๓   ๑๐ ๑   ๒๐ ๔   
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๒๒ ๑๕ ๒   ๒ ๓   ๑๗ ๕   
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๒๓ ๑๕    ๘    ๒๓    



๑๗ 
 

ที ่ ส่วนงำน รวม 
จ ำนวนอำจำรย์ 

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

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๒๔ ๑๘    ๔ ๒   ๒๒ ๒   
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๒๙ ๒๐ ๑   ๔ ๔   ๒๔ ๕   
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒๓ ๑๓    ๑๐    ๒๓    
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผา

เมือง เพชรบูรณ์ 
๑๘ ๑๒    ๖    ๑๘    

๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๐ ๑๑    ๗ ๒   ๑๘ ๒   
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๑๙ ๑๒    ๗    ๑๙    
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา

ศรีทวารวดี 
๒๐ ๕ ๑   ๑๓ ๑   ๑๘ ๒   

๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ 

๑๒     ๗ ๒  ๓ ๗ ๒  ๓ 

๓๔ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ๑๒ ๖    ๖    ๑๒    
๓๕ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี

ศรีสุวรรณภูมิ 
๑๓ ๖    ๗    ๑๓    

รวม 
๑๒๑๘ 

๕๑๕ ๖๐ ๑๑   ๓๘๙ ๑๗๑ ๖๑ ๑๑ ๙๐๔ ๒๓๑ ๗๒ ๑๑ 

รวมทั้งสิ้น ๕๘๖ ๖๓๒ ๑๒๑๘ 
 

๑.๗.๒  จ ำนวนบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีบุคลากรประเภทต าแหน่งสายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป  

(นับรวมอัตราจ้างที่มีสัญญาจ้างและค่าตอบแทน) จากทุกส่วนงาน รวมทั้งหมด ๒,๔๖๒ รูป/คน บุคลากร 
๑,๐๙๖ รูป/คน ลูกจ้าง ๑,๓๖๖ รูป/คน  
 

ที ่ ส่วนงำน บุคลำกร ลูกจ้ำง รวม 
๑ ส่วนกลาง    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

๑.๑ ส านักงานอธิการบดี ๑๓๔ ๖๑ ๑๙๕ 
๑.๒ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๕ ๓๒ ๕๗ 
๑.๓ คณะพุทธศาสตร์ ๔๔ ๑๐ ๕๔ 
๑.๔ คณะครุศาสตร์ ๓๑ ๓๔ ๖๕ 
๑.๕ คณะมนุษยศาสตร์ ๒๖ ๓๓ ๕๙ 
๑.๖ คณะสังคมศาสตร์ ๔๔ ๕๔ ๙๘ 
๑.๗ สถาบันภาษา ๘ ๔ ๑๒ 
๑.๘ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๙ ๑ ๑๐ 



๑๘ 
 

ที ่ ส่วนงำน บุคลำกร ลูกจ้ำง รวม 
  
  
  
  
  

๑.๙ สถาบันวิปัสสนาธุระ ๔ ๘ ๑๒ 
๑.๑๐ ส านักทะเบียนและวัดผล ๑๑ ๓ ๑๔ 
๑.๑๑ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๓๔ ๒๕ ๕๙ 
๑.๑๒ ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๑ ๑๑ ๓๒ 
๑.๑๔ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๔ ๔ ๘ 
๑.๑๕ วิทยาลัยพระธรรมทูต ๘  ๘ 
๑.๑๖ สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ๑๒ ๗ ๑๙ 

๒ วิทยาเขต    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ วิทยาเขตหนองคาย ๓๙ ๒๓ ๖๒ 
๒.๒ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๕๘ ๔๘ ๑๐๖ 
๒.๓ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓๑ ๑๙ ๕๐ 
๒.๔ วิทยาเขตขอนแก่น ๖๑ ๗๙ ๑๔๐ 
๒.๕ วิทยาเขตนครราชสีมา ๓๖ ๓๑ ๖๗ 
๒.๖ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๐ ๒๓ ๖๓ 
๒.๗ วิทยาเขตแพร่ ๓๑ ๓๓ ๖๔ 
๒.๘ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๗ ๔๑ ๗๘ 
๒.๙ วิทยาเขตพะเยา ๔๒ ๒๙ ๗๑ 
๒.๑๐ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒๕ ๑๖ ๔๑ 
๒.๑๑ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๓๒ ๖๗ ๙๙ 

๓ วิทยาลัย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๑๑ ๑๘ ๒๙ 
๓.๒ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๒๐ ๑๙ ๓๙ 
๓.๓ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๑๙ ๓๕ ๕๔ 
๓.๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๒๖ ๔๓ ๖๙ 
๓.๕ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๒๙ ๔๙ ๗๘ 
๓.๖ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๑๒ ๒๕ ๓๗ 
๓.๗ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๑๒ ๓๑ ๔๓ 
๓.๘ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๑๓ ๒๙ ๔๒ 
๓.๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๑๑ ๓๒ ๔๓ 
๓.๑๐ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๑๓ ๒๗ ๔๐ 
๓.๑๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๑๒ ๒๓ ๓๕ 



๑๙ 
 

ที ่ ส่วนงำน บุคลำกร ลูกจ้ำง รวม 
 
 
 

๓.๑๒ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๑๑ ๑๗ ๒๘ 
๓.๑๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาทวารวดี ๒๓ ๔ ๒๗ 
๓.๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๑๔ ๗ ๒๑ 
๓.๑๕ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑๓ ๑๑ ๒๔ 
๓.๑๖ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๖ ๒๐ ๒๖ 

๔ ห้องเรียน    

 
 

๔.๑ ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

 ๒๘ ๒๘ 

๔.๒ ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
จ.กาญจนบุรี 

 ๒๖ ๒๖ 

๕ หน่วยวิทยบริการ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑ หน่วยวิทยาบริการ(คณะพุทธศาสตร์) วัดหงษ์ประดิษฐาราม  
จ.สงขลา 

 ๑๕ ๑๕ 

๕.๒ หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตขอนแก่น) วัดอภิสิทธิ์  
จ.มหาสารคาม 

 ๒๖ ๒๖ 

๕.๓ หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดพระรูป จ.เพชรบุรี  ๑๗ ๑๗ 
๕.๔ หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดท่านา จ.ตาก  ๑๔ ๑๔ 
๕.๕ หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) วัดหนองขุนชาติ  

จ.อุทัยธานี 
 ๑๙ ๑๙ 

๕.๖ หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดใหญ่อินทาราม  
จ.ชลบุร ี

 ๑๘ ๑๘ 

๕.๗ หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดป่าประดู่ จ.ระยอง  ๑๔ ๑๔ 
๕.๘ หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดหมอนไม้  

จ.อุตรดิตถ์ 
 ๔ ๔ 

๕.๙ หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) วัดพระบรมธาตุ  
จ.ก าแพงเพชร 

 ๒๐ ๒๐ 

๕.๑๐ หน่วยวิทยบริการ (วส.นครสวรรค์) วัดพฤกษะวันโชติการาม  
จ.พิจิตร 

 ๒๓ ๒๓ 

๕.๑๑ หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) จ.จันทบุรี  ๒๓ ๒๓ 
๕.๑๒ หน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร  

จ.สุพรรณบุรี 
 ๒๑ ๒๑ 

๕.๑๓ หน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์) วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว  ๑๒ ๑๒ 

 รวม ๑,๐๙๖ ๑,๓๖๖ ๒,๔๖๒ 
     



๒๐ 
 

  หมำยเหตุ  ไม่นับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ๒ แห่ง คือ (๑) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  
                (๒) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา     ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

๑.๘ งบประมำณ และอำคำรสถำนที่         

      ๑.๘.๑ งบประมำณ 
       ๑.๘.๑ งบประมำณ 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย มีงบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๒,๕๕๙,๕๑๔,๔๔๗.๗๙ บาท 
และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน  ๒,๓๓๔,๐๑๔,๗๒๔.๖๙ บาท 
 

หมวดงบประมำณ ๑ ต.ค.๖๑-๓๑ มี.ค.๖๒ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 
รำยได้จำกรัฐบำล    
รำยได้จำกงบประมำณเงินอุดหนุน ๑,๗๘๖,๙๖๒,๑๐๐.๐๐ ๑,๖๙๙,๗๙๐,๓๐๐.๐๐ ๑,๘๙๖,๗๘๔,๒๑๕.๖๐ 
รำยได้จำกงบประมำณเบิกแทนกัน    
รวมรำยได้จำกรัฐบำล ๑,๗๘๖,๙๖๒,๑๐๐.๐๐ ๑,๖๙๙,๗๙๐,๓๐๐.๐๐ ๑,๘๙๖,๗๘๔,๒๑๕.๖๐ 
รำยได้จำกแหล่งอ่ืน 
  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ๗๒,๗๘๖,๗๙๖.๕๖ ๓๕๕,๙๓๑,๘๔๗.๑๔ ๒๒๗,๘๕๙,๓๗๒.๙๐ 
  รายได้จาการจัดการศึกษาและบริการ ๑๒๒,๕๓๓,๒๒๗.๔๒ ๒๙๐,๕๐๕,๖๔๙.๗๒ ๒๙๖,๔๔๖,๕๙๖.๐๕ 
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ๒๔,๘๓๗,๖๓๓.๓๐ ๑๕๒,๐๐๖,๙๐๑.๓๕ ๒๒๑,๓๙๕,๕๓๗.๘๓ 
  รายได้เงินอุดหนุนอ่ืน ๑๔,๘๗๗,๕๘๗.๙๖ ๖๑,๒๗๙,๗๔๙.๕๘ ๓๔,๘๑๙,๓๘๐.๖๓ 
รวมรำยได้จำกแหล่งอื่น ๒๓๕,๐๓๕,๒๔๕.๒๔ ๘๕๙,๗๒๔,๑๔๗.๗๙ ๗๘๐,๕๒๐,๘๘๗.๔๑ 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน ๒,๐๒๑,๙๙๗,๓๔๕.๒๔ ๒,๕๕๙,๕๑๔,๔๔๗.๗๙ ๒,๖๗๗,๓๐๕,๑๐๓.๐๑ 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน 
  ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓๘๔,๕๙๖,๖๓๗.๐๔ ๘๒๕,๓๕๘,๕๒๕.๑๑ ๗๙๑,๗๓๕,๗๙๖.๙๙ 
  ค่าตอบแทน ๑๔๒,๖๗๐,๖๕๓.๑๕ ๔๕๔,๙๔๗,๖๒๒.๑๖ ๔๕๗,๒๖๑,๐๐๙.๐๐ 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๔,๘๙๓,๒๒๒.๗๗ ๒๘,๐๘๖,๐๖๓.๖๐ ๑๒,๗๗๒,๗๔๑.๓๔ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๓,๖๐๑,๐๗๐.๓๕ ๑๑,๙๐๙,๖๗๙.๑๒ ๑๕,๓๘๐,๒๒๙.๕๙ 
  ค่าวัสดุ ๒๒,๗๓๗,๒๓๓.๘๕ ๘๑,๔๘๒,๐๔๒.๔๘ ๑๖๒,๐๗๗,๘๕๑.๕๓ 
  ค่าใช้สอย ๗๗,๖๖๒,๙๗๗.๐๗ ๒๖๒,๒๒๗,๗๗๖.๘๗ ๒๒๖,๙๕๗,๔๐๕.๙๔ 
  ค่าสาธารณูปโภค ๒๖,๒๒๙,๙๐๗.๒๒ ๖๕,๖๑๑,๘๑๗.๖๑ ๖๑,๖๐๖,๐๓๒.๖๙ 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  ๓๐๓,๘๑๐,๒๔๑.๒๓ ๒๘๐,๕๗๒,๖๔๒.๔๒ 
  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๕๐,๘๖๑,๑๙๐.๙๖ ๒๙๗,๑๐๐,๑๖๘.๐๘ ๒๔๓,๙๓๑,๘๑๗.๙๖ 
  ค่าใช้จ่ายอื่น ๒,๑๑๐,๐๔๒.๑๙ ๓,๔๘๐,๗๘๘.๔๓ ๒,๒๔๐,๐๙๔.๕๗ 
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน ๗๑๕,๓๖๒,๙๓๔.๖๐ ๒,๓๓๔,๐๑๔,๗๒๔.๖๙ ๒,๒๕๔,๕๓๕,๖๒๒.๐๓ 
รำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกำร
ด ำเนินงำน 

๑,๓๐๖,๖๓๔,๔๑๐.๖๔ ๒๒๕,๔๙๙,๗๒๓.๑๐ ๔๒๒,๗๖๙,๔๘๐.๙๘ 

 



๒๑ 
 

ที่มำ   กองคลังและทรัพย์สิน ส านักงานอธิการบดี    ข้อมูล ณ วันที่  ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 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 
 

รำยละเอียดอำคำรที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 
 



๒๒ 
 

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) 
 

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) อาคารช้อย นันทาภิวัฒน์ (มจร ๒) 
(๓) อาคารสถาบันวิทยบริการ (ธี รศักดิ์  
ไพโรจน์สถาพร) 

๒,๐๑๓.๔๕ 
 

๗๘๔ 
๑,๙๓๔ 



๒๓ 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
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 
(๖) อาคารผลิตและบรรจุน้ าดื่ม 
(๗) อาคารหอพักนิสิต 
(๘) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙,๗๐๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

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

๗๖๕ 
 

๑๖๐ 
๑๖๐ 

๓,๕๘๗ 
 

๒,๘๔๒ 
๓,๐๙๐ 
๑,๕๙๐ 
๖,๔๐๐ 

 



๒๕ 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
(๙) อาคารหอฉันพระเทพญาณมุนี 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 
(๗) 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 
(๓) โรงอาหาร 

๑,๑๕๐.๘๖ 
๒๒๙.๓๖ 
๑๘๕.๖๓ 

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

๙๖๐ 
๙๐๐ 



๒๖ 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
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 ๒๕๖๑ ของส่วนงาน 
 

๑.๙  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์มหำวิทยำลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต 
 ๑.๙.๑  เอกลักษณ์มหำวิทยำลัย   
                    บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 ๑.๙.๒  อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย   
                    ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 ๑.๙.๓  อัตลักษณ์บัณฑิต    
                    มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
 
 



๒๗ 
 

 
 
 
 
 
๑.๑๐  กำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
           

ข้อเสนอจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

องค์ประกอบที่ ๑ กำรผลิตบัณฑิต 

  ๑ . ค ว ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  
( Outcome) ข อ ง แ ผ น ก า ร จั ด
กิจกรรมพัฒนานิสิตในเชิงคุณภาพ
เพ่ิมมากขึ้น อาทิ นวลักษณ์ ๙  หรือ
ความเป็นศาสนทายาทซึ่งสะท้อน
ความเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิต 
นอกเหนือจากการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

    ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนานิสิต 
เน้นด าเนินการกับนิสิตปีที่ ๔ โดยก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตต้อง
เสนอโครงการที่สะท้อนนวลักษณ์และศาสนทายาท (สนองงานคณะ
สงฆ์ ๖ ด้าน) หลังการปฏิบัติศาสนกิจจะมีการประเมินผลลัพธ์ ดังนี้ 
(๑) ในส่วนกลางประเมินโดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ (๒) ใน
ส่วนภูมิภาคประเมินโดยอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจที่มาจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น จัดประชุมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค  
เพ่ือน าเสนอโครงการและประกวดโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็น
เลิศ 
   การประเมินโครงการในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต กอง
กิจการนิสิตมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
สะท้อนลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

๒. ควรวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้ได้ TQR 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

   กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดีวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรในภาพรวม พบว่าหลักสูตรของมหาวิทยา
เป็นหลักสูตรรวมหนึ่งหลักสูตรเปิดสอนหลายแห่ง ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสู่ TQR สภาวิชาการจึงให้นโยบายแยกเป็นหลักสูตร
เดี่ยวโดยแยกรหัสหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   ปัจจุบัน หลักสูตรปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก แยกรหัสหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรเปิดสอน ๑ แห่ง ส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเพ่ิมขึ้นจากเดิม ๕๕ หลักสูตรเพ่ิมเป็น 
๑๐๔ หลักสูตร 

๓. ควรวางแผน พัฒนาอาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจน
รวมทั้งกลไกสนับสนุน ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย  

    ส่วนงานระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย จัดท าแผนให้อาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรายบุคคล ( ID Plan) และรวบรวม
จัดท าเป็นแผนพัฒนาอาจารย์ของส่วนงาน รวมทั้งจัดให้ความรู้แก่
อาจารย์ในการท าผลงานวิชาการ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 



๒๘ 
 

ข้อเสนอจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

องค์ประกอบที่ ๒  กำรวิจัย 

  ๑.  ควรมีการวิ เคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ที่จ าเป็นในการ
บริหารงานวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือจัดท า
ร ะบบฐานข้ อมู ล ง านวิ จั ย  เ ช่ น 
งบประมาณการวิจัยที่วิทยาเขต และ
วิทยาลัยสงฆ์ได้มีการจัดสรรเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากที่สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์จัดสรรให้ 

   สถาบันวิจัยด าเนินการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับภารกิจ
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วย  (๑) สารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพการณ์การตกค้างงานวิจัยในปัจจุบัน (๒) สารสนเทศ
เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร (๓) สารสนเทศเกี่ยวกับ
สถานะการด า เนินการวิจัย  (๔ )  สารสนเทศเกี่ ยวกับข้อมูล
ประสบการณ์นักวิจัย (๕) สารสนเทศเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 

   ๒. ควรมีการก าหนดโจทย์วิจัยที่
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
วิ จั ย ใ น ป ร ะ เ ด็ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ความท้า
ทายทางสังคม และสร้างองค์ความรู้
พ้ืนฐานของประเทศ รวมทั้งตอบ 
ส น อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย คือ งานวิจัย งาน
สร้ า งสรรค์  และนวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ ส่งผล
ต่อการพัฒนาจิตใจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถน าเสนอโครงการวิจัย
ในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก 

   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิจัยหัวข้อการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการ
วิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ปรายฟ้า การ์เด้นฮิลล์ 
รีสอร์ท ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้มีเข้า
อบรมจ านวน ๔๘ รูป/คน จาก ๑๗ ส่วนงานภาคเหนือและภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ช่วงที่  ๒ ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๑๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น G สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
ต.ล าาไทร อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา มีเข้าอบรมจ านวน ๖๔ 
รูป/คน จาก ๒๖ ส่วนงานภาคกลางและปริมณฑล มีหัวข้อโครงการ
ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จ านวน ๘๐ โครงการ 

   ๓. เนื่องจากผลงานวิจัยที่เผยแพร่
ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอในการ
ประชุ ม เชิ ง วิ ช าการ  อีกทั้ ง เ ป็ น
ผลงานวิจัยร่วมกับนิสิต ดังนั้น มหา 
วิทยาลัยควรมีแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมให้อาจารย์ท า
วิ จั ย แ ล ะ เ ขี ย น บ ท ค ว า ม วิ จั ย ที่
สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
ที่ เป็นที่ยอมรับทั้ งระดับชาติและ
น า น า ช า ติ เ พ่ิ ม ขึ้ น  ซึ่ ง จ ะ เ ป็ น
ประโยชน์ส าหรับอาจารย์ในการใช้

   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ก าหนดในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยขงมหาวิทยาลัย ก าหนด
เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย จะจ่าย
เมื่อผู้รับทุน ได้น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ หรือได้
ตีพิมพ์ในวารสารตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมระดับชาติ 
   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ส่วนงานจัดท าวารสารเพ่ือให้อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI ฐาน ๑ และ ฐาน ๒  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยมีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ฐาน ๑ จ านวน ๘ ชื่อ
เรื่องและ ฐานข้อมูล TCI ฐาน ๒ จ านวน ๑๐ ชื่อเรื่อง 
 



๒๙ 
 

ข้อเสนอจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

เป็นผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

องค์ประกอบที่ ๓  กำรบริกำรวิชำกำร 
 

๑. ควรมีการประเมินโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ทั้งด้าน
บริบท ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต 
ผลลัพธ์  หรือผลกระทบที่ เกิดขึ้น 
ร ว มถึ ง ก า ร ถ อด บ ท เ รี ย น  ก า ร
ด าเนินการเพื่อก าหนดรูปแบบในการ
สอนศีลธรรมและขยายผลไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ต่อไป 

   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส านักงานพระสอนศีลธรรมท าการวิจัย 
เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
การด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 

๒. ควรมีการวิเคราะห์ปัญหา ความ
ต้องการของชุมชน ยุทธศาสตร์
ป ระ เทศ  และยุ ทธศาสตร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ศักยภาพของมหา 
วิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ใน
การจัดท าแผนบริการวิชาการแก่
สังคมที่ตอบ สนองเอกลักษณ์ที่ระบุ
ว่า “บริการวิชาการด้านพระพุทธ 
ศาสนา” และอัตลักษณ์ที่ระบุว่ า 
“ประยุกต์พระพุทธ ศาสนาเ พ่ือ
พัฒนาจิตใจและสังคม” 
 

   มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริการวิชาการแก่
สังคมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อนการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามและประเมินผลส าเร็จของ
แผนบริการวิชาการแก่สังคม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ 
ผู้รับบริการและนิสิต 
    

องค์ประกอบที่ ๔  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    ๑. ควรพัฒนาระบบและกลไกใน
การติดตามผลการด าเนินโครงการ
จากส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมและ
น าผลการด าเนินงานมาประเมิน
ความส าเร็จของแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และควรน าผล
การประเมิน ไปใช้ ในการ พัฒนา
ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

   ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมต้ังคณะท างาน 
ติดตามและรวบรวมผลการด า เนินงานโครงการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของทุกส่วนงาน และจัดท ารายงานผลการประเมิน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
    ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดจ านวน ๒ ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทั้ง ๒ 
ตัวชี้วัด   



๓๐ 
 

ข้อเสนอจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

๒ . ควรพัฒนาการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการขับ 
เคลื่อนระบบและกลไก เพ่ือช่วยใน
การบริหารจัดการ การติดตามและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการจาก
ส่วนงานต่าง ๆ อย่างทันสถานการณ์ 

   มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานพัฒนาเครื่องมือในการบริหาร
จัดการงบประมาณและติดตามผลการด าเนินงานโครงการจากทุก
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑) ระบบบริหารงบประมาณ Mis เพ่ือใช้ขออนุมัติงบประมาณ
และรายงานการใช้งบประมาณ  
   ๒) ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ เพ่ือใช้รายงานการด าเนินงาน
โครงการในแผนปฏิบัติการ 
 

๓. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการบูร
ณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมในบริบท
ของมหาวิทยาลัย 

   ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้ก าหนด    
กลยุทธ์ว่า ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยการบูรณา
การงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม  
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ขับเคลื่อนให้เกิด
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ มีผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์
จ านวน ๒ ชิ้นงาน คือ  
  ๑) ผลงาน “พุทธนวัตกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์  PAT ๗.๖ 
ภาษาบาลี” เป็นประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ผลงานของ รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ประจ า  
  ๒) ผลงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนรู้ศีล ๕ เป็นประเภทงาน
วรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานของ รศ.ดร.
เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ประจ า  

องค์ประกอบที่ ๕  กำรบริหำรจัดกำร 

๑ . ส่ ว นกล า งคว รด า เ นิ น  ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส าหรับ
หน่วยงานแต่ละแห่งเพ่ือให้เป็นรูป 
แบบมาตรฐานและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน 

 
 

   มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
เพ่ือก ากับติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน คณะกรรมการชุดนี้โดยมีกองคลังและทรัพย์สิน
เป็นส่วนงานหลัก ได้ด าเนินการ ดังนี้     
        ๑) จัดท าแบบฟอร์มต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
        ๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แก่
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทย
บริการ ในวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  



๓๑ 
 

ข้อเสนอจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

       ๓) ก ากับติดตามการด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนและหน่วย
วิทยบริการ           
      ๔) สังเคราะห์และจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒ . ควรก าหนดผู้ รับผิดชอบและ
ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกิจกรรม
ในการจัดการความรู้  
 
 

   มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้เป็นผู้รับผิดชอบ
การจัดการความรู้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และในส่วนงานมี
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ส่วนงาน รับผิดชอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ส่ วนงาน และรายงานผลการ
ด าเนินการจัดการความรู้ส่วนงาน  
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ กองกลางเป็นส่วนงานหลักในการติดตาม
การจัดการความรู้ของ ๔๒ ส่วนงาน มีส่วนงานที่รายงานผลการ
ด าเนินงานครบถ้วนทุกกิจกรรม จ านวน ๑๔ ส่วนงาน รายงาน ๒ 
กิจกรรม จ านวน ๒ ส่วนงาน และรายงาน ๑ กิจกรรม จ านวน ๔ 
ส่วนงาน 

 ๓. ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกและระบุขอบเขต
ให้ชัดเจน เช่น จ านวนนิสิตหรือทุน
สนับสนุนการวิ จั ยที่ ลดลง  และ
ก าหนดแนวทางการจัดการความ
เสี่ ย งอย่ า ง เหมาะสม ได้ แก่การ
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนที่นอกเหนือจาก
นักเรียนในระดับมัธยมปลาย 
 

 

   ๔. ควรเร่งจัดท าคู่มือการก าหนด
และการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้เตรียมตัว
ในการพัฒนาต าแหน่งงานได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นแรงจูงใจในการ
ท างาน รวมทั้งมีการทบทวนแผน
อัตรา ก าลังในภาพรวมทั้งสองสาย 

   กองกลาง ส านักงานอธิการบดีจัดท าแนวทางในการจัดท าผลงาน
เพ่ือขอประเมินบุคลากรในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ปฏิบัติการวิชาชีพ และต าแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป เพ่ือเป็น
คู่มือส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติและสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในลักษณะวิธีการเขียนผลงานและแนวคิดการ
พัฒนางานที่เหมาะสม    

 



๓๒ 
 

บทที่ ๒ 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

 
องค์ประกอบที่ ๑   การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
    

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน คะแนน 

 บัณฑิตวิทยาลัย   

๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ      ๑ ๓.๑๖ 

๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   ๕ ๓.๘๑ 

๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๙ ๓.๗๗ 

๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา   ๑ ๓.๖๗ 

๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา      ๑ ๔.๒๗ 

๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   ๒ ๓.๙๓ 

๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕ ๓.๓๓ 

๘ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  ๑ ๔.๒๓ 

 คณะพุทธศาสตร์   

๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ ๑ ๓.๙๐ 

๑๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤต ๑ ๓.๘๑ 
๑๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๓ ๓.๑๙ 
๑๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๙ ๓.๓๒ 
๑๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ๒ ๓.๔๔ 
๑๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี ๑ ๓.๘๗ 
๑๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา ๖ ๓.๔๒ 
๑๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ๑ ๓.๘๖ 
๑๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ๑ ๓.๙๖ 
 คณะครุศาสตร ์   

๑๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ ๒.๒๑ 
๑๙ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและ

จิตวิทยาแนะแนว 
๑ ๓.๗๓ 



๓๓ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน คะแนน 

๒๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๑ ๓.๕๙ 
๒๑ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๑ ๓.๓๘ 
๒๒ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   ๑ ๓.๕๘ 
๒๓ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๑ ๓.๖๖ 
๒๔ หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ๑ ๓.๗๐ 
๒๕ หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการ

แนะแนว 
๑ ๓.๕๗ 

๒๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑ ๓.๕๘ 
๒๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑ ๓.๗๕ 
 คณะมนุษยศาสตร์   

๒๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา   ๑ ๓.๗๑ 
๒๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ ๒.๘๒ 
๓๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   ๑ ๓.๘๕ 
๓๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ๑๐ ๓.๗๔ 
๓๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย    ๑ ๒.๙๙ 
๓๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ ๓.๘๑ 
๓๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์   ๑ ๓.๘๕ 
๓๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

นานาชาติ)   
๑ ๓.๙๖ 

๓๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ ๔.๑๒ 
๓๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์   ๑ ๓.๘๙ 
 คณะสังคมศาสตร์   

๓๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ๓ ๓.๓๙ 
๓๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑๘ ๓.๔๕ 
๔๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  ๑ ๓.๗๕ 
๔๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ๒ ๓.๓๙ 
๔๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๑ ๓.๔๖ 
๔๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๗ ๓.๕๕ 
๔๔ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   ๑ ๓.๙๙ 
๔๕ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   ๑ ๓.๐๓ 



๓๔ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน คะแนน 

๔๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑ ๔.๐๔ 
๔๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ ๓.๓๗ 
๔๘ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   ๒ ๓.๘๓ 
๔๙ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ๑ ๓.๒๐ 
๕๐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  ๑ ๓.๑๐ 
๕๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ๑ ๒.๙๕ 
๕๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  ๑ ๓.๑๘ 
๕๓ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑ ๔.๑๕ 
๕๔ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ ๓.๒๕ 
๕๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ๑ ๓.๗๗ 
 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ   

๕๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร
นานาชาติ) 

๑ ๔.๒๒ 

๕๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑ ๓.๐๒ 

๕๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑ ๓.๐๗ 

๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามหายานศึกษา  
(หลักสูตรนานาชาติ)  

๑ ๓.๐๘ 

๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร
นานาชาติ)  

๑ ๔.๑๘ 

 วิทยาเขตหนองคาย   
๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๑ ๓.๘๓ 

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๑ ๓.๙๙ 

๖๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๑ ๓.๔๙ 

๖๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๑ ๓.๐๘ 

 วิทยาเขตเชียงใหม่   



๓๕ 
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จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน คะแนน 

๖๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  

๑ ๒.๙๘ 

๖๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑ ๓.๙๗ 

๖๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑ ๔.๑๑ 

 วิทยาเขตขอนแก่น   
๖๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
๑ ๓.๙๑ 

๖๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

๑ ๓.๗๖ 

๗๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๑ ๓.๕๔ 

 วิทยาเขตนครราชสีมา   
๗๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
๑ ๓.๗๒ 

 วิทยาเขตอุบลราชธานี   
๗๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  
๑ ๓.๔๘ 

๗๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  

๑ ๓.๙๐ 

๗๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๑ ๒.๑๒ 

 วิทยาเขตแพร่   
๗๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  
๑ ๓.๕๖ 

๗๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  

๑ ๓.๙๒ 

๗๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 

๑ ๓.๘๐ 

 วิทยาเขตสุรินทร์   
๗๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
๑ ๓.๗๘ 



๓๖ 
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๗๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  

๑ ๓.๗๗ 

๘๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑ ๔.๐๖ 

 วิทยาเขตพะเยา   
๘๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  
๑ ๓.๐๗ 

๘๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  

๑ ๓.๓๖ 

 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม   
๘๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม 

๑ ๓.๘๓ 

 วิทยาเขตนครสวรรค์   
๘๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๑ ๓.๘๒ 

๘๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๑ ๓.๕๖ 

๘๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๑ ๓.๐๘ 

 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน   
๘๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
๑ ๓.๖๕ 

 วิทยาลัยสงฆ์เลย   
๘๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย  
๑ ๓.๙๙ 

 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม   
๘๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  
๑ ๔.๐๘ 

๙๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  

๑ ๓.๙๒ 

 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   
๙๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๑ ๓.๗๑ 



๓๗ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน คะแนน 

๙๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  

๑ ๓.๖๕ 

๙๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  

๑ ๓.๓๗ 

 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์   
๙๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและ

จิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  

๑ ๓.๗๘ 

๙๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  

๑ ๒.๗๒ 

๙๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

๑ ๓.๐๕ 

๙๗ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  

๑ ๓.๑๐ 

 วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง   
๙๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและ

จิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  

๑ ๓.๒๑ 

๙๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

๑ ๒.๕๓ 

 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   
๑๐๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๑ ๒.๙๕ 

 วิทยาสงฆ์นครน่านฯ    
๑๐๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  
๑ ๓.๔๑ 

 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร   
๑๐๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  
๑ ๓.๐๒ 

 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี   
๑๐๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  
๑ ๒.๗๗ 

 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด   



๓๘ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน คะแนน 

๑๐๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

๑ ๒.๖๐ 

 ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ๒๓๗ ๓๖๗.๘๕ 

 ค่าเฉลี่ยคะแนน  ๓.๕๔ 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ หลักสูตร หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ หลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร ๑๐๔ 
๒ หลักสูตรผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน หลักสูตร ๑๐๔ 
๓ หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน หลักสูตร ๐ 
๔ ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน ๓๖๗.๘๕  
๕ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน ๓.๕๔ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓.๕๑ คะแนน ๓.๕๔  คะแนน ๓.๕๔ บรรลุ 

 
 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑-๑ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
๑.๑-๒ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในโปรแกรม

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

๑.๑-๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.๑-๔ รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ (SAR) 

๑.๑-๕ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.๑-๖ ค าสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 



๓๙ 
 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ ส่วนงาน อาจารย์ท้ังหมด 
อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๗ ๒๓ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๕๖ ๓๓ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๕๓ ๔๐ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๔๖ ๓๕ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๙๘ ๖๗ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๓ ๒๒ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๑ ๒๓ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๕๕ ๒๙ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๗๗ ๔๗ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๒ ๒๗ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๐ ๑๖ 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓๔ ๑๓ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๒ ๑๓ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๑ ๑๑ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒๓ ๑๘ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๘๔ ๔๐ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๓๓ ๑๓ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๒๐ ๘ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑๖ ๔ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๕๕ ๑๘ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๔๓ ๑๙ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๒๐ ๔ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๒๔ ๑๑ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๒๓ ๘ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๒๔ ๖ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๒๙ ๘ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒๓ ๑๐ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๑๘ ๖ 



๔๐ 
 

ที ่ ส่วนงาน อาจารย์ท้ังหมด 
อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๐ ๙ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๑๙ ๗ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๒๐ ๑๔ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ๑๒ ๖ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ๑๓ ๗ 
๓๔ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๑๒ ๑๒ 
๓๕ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๒๒ ๕ 

    

 รวม ๑,๒๑๘ ๖๓๒ 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน ๑,๒๑๘ 
๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน ๖๓๒ 
๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ ๕๑.๘๙ 
๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ 
คะแนน ๕ 

 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๕๑.๘๙ ๕ บรรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๒-๑ จ านวนอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑.๒-๒ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ ส่วนงาน อาจารย์ท้ังหมด 
อาจารย ์

ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๗ ๑๘ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๕๖ ๒๑ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๕๓ ๒๓ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๔๖ ๒๕ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๙๘ ๔๗ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๓ ๗ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๑ ๑๐ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๕๕ ๑๓ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๗๗ ๒๖ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๒ ๑๑ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๐ ๖ 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓๔ ๑๓ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๒ ๙ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๑ ๑๐ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒๓ ๗ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๘๔ ๑๘ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๓๓ ๕ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๒๐ ๕ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑๖ ๒ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๕๕ ๖ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๔๓ ๗ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๒๐ ๐ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๒๔ ๔ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๒๓ ๐ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๒๔ ๒ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๒๙ ๕ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒๓ ๐ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๑๘ ๐ 



๔๒ 
 

ที ่ ส่วนงาน อาจารย์ท้ังหมด 
อาจารย ์

ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๐ ๒ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๑๙ ๐ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๒๐ ๒ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ๑๒ ๐ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ๑๓ ๐ 
๓๔ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๑๒ ๕ 
๓๕ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๒๒ ๕ 

  รวม/เฉลี่ย ๑,๒๑๘ ๓๑๔ 
 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน ๑,๒๑๘ 
๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด  รูป/คน ๓๑๔ 

 ๒.๑ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รูป/คน ๒๓๑ 
  ๒.๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ รูป/คน ๗๒ 
  ๒.๓ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รูป/คน ๑๑ 

๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๒๕.๗๘ 
๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 
คะแนน ๒.๑๕ 

 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๒๕.๗๘ ๒.๑๕ ไม่บรรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๓-๑ จ านวนอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑.๓-๒ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 
 
 
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 ๒๕๖๑ กองกิจการนิสิตด าเนินงานให้ค าปรึกษาแนะ
แนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตในมหาวิทยาลัยโดยการจัด
บุคลากรดูแลพร้อมทั้งจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาและแนะ
แนว และจัดโครงการส าหรับนิสิตในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
    ๑. จัดโครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
เพ่ือชี้แจงกฏระเบียบและแนะน าวิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีนิสิต
จากทุกคณะเข้าร่วมโครงการ ๔๓๐ รูป/คน 
    ๒. จัดโครงการกิจกรรมสัมมนา “การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การให้
ความรู้ด้านวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตใน มจร และการส่งเสริมสวัสดิการ
นิสิตชาวต่างประเทศ” ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 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.๒๕๖๒ 
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 ๒๕๖๑ 
๑.๔.๑-๕  รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมสัมมนา “การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การให้ความรู้
ด้านวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตใน มจร 
และการส่งเสริมสวัสดิการนิสิตชาว
ต่างประเทศ” ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑  
๑.๔.๑-๖ สมุดบันทึกการให้
ค าปรึกษานิสิต 

 



๔๔ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต   
 

     มหาวิทยาลัยบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตโดย
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนคณะ
และองค์กรบริหารนิสิต ตลอดจนเผยแพร่ทางเว็บไซต์กองกิจการนิสิต  

 

 
๑.๔.๒-๑ เว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต 
๑.๔.๒-๒ บันทึกแจ้งเวียนและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 ๓.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแก่นิสิต 
 

     มหาวิทยาลัยด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานแก่นิสิต 
โดยก าหนดให้นิสิตที่ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วจะต้องออกปฏิบัติ
ศาสนกิจ เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนาสนองงานใน
กิจการคณะสงฆ์ และเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์สนอง
นโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยก่อนการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ได้จัดปฐมนิเทศ และหลังการปฏิบัติศาสนกิจมีการสรุปผล
การด าเนินงาน ดังนี้  
   ๑. การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ  รุ่นที่  ๖๔ จัด
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ แก่นิสิตใน ๔ ภาค ดังนี้ 
      ๑) นิสิตในส่วนจัดการศึกษาภาคกลาง เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
      ๒) นิสิตในส่วนจัดการศึกษาภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยา อ.เมือง   จ.พะเยา       
      ๓) นิสิตในส่วนจัดการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเมื่อวันที่ 
๑๓-๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
     ๔) นิสิตในส่วนจัดการศึกษาภาคใต้ จัดเมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
  ๒. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคฤหัสถ์ปฏิบัติงานเพื่อบริการสังคม 
  ๓. โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค ซึ่งเป็นเป็นเวทีให้
นิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจแล้ว ๑ ปี น าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน จัดขึ้นใน ๔ ภาค ดังนี้ 

 

 
๑.๔.๓-๑  สารนิพนธ์พุทธศาสตร
บัณฑิต ประจ าปี ๒๕๖๒ (บทความ
สารนิพนธ์ประจ าปี  ๒๕๖๒ เรื่ อง 
“บัณฑิต มจร : พลังการท างานและจิต
วิญญาณเพ่ือพระพุทธศาสนาและ
สังคม") 
๑.๔.๓-๒ รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑.๔.๓-๓ คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ
ส าหรับพระนิสิต 
๑.๔.๓-๔  รายงานผลการด าเนินการ
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
๔ ภาค ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑.๔.๓-๕  รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติงาน
บริการสังคม ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 



๔๕ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
       ๑) สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ าภาคเหนือ ณ มจร 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาทั้งสิ้น จ านวน ๓๔๘ รูป  
        ๒ )  สั มมนานิ สิ ตปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ  รุ่ น  ๖๔  ประจ าภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกสี อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒  จ านวน 
๕๑๘ รูป   
        ๓) สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ าภาคกลาง  ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาทั้งสิ้น จ านวน ๕๓๖ รูป   
        ๔)  สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ าภาคใต้ จัด ณ 
มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จ านวน 
๗๒ รูป 
 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 
๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕ 
 

     มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของคุณภาพ
การบริการครอบคลุม ๓ ด้านคือ 
     ๑. ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และ
การเข้าสู่อาชีพแก่นิสิต ผลการประเมินในภาพรวม ๔.๓๘ คะแนน อยู่
ในระดับมากท่ีสุด รวมทั้งมีผลการประเมินโครงการในด้านนี้ ดังนี้ 
           ๑) โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ การประเมินอยู่ในระดับมาก ๔.๖๕ คะแนน 
           ๒) โครงการการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตใน มจร 
และการส่งเสริมสวัสดิการนิสิตชาวต่างประเทศ การประเมินอยู่ใน
ระดับมาก ๔.๑๐ คะแนน 
     ๒. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต การประเมินอยู่
ในระดับมาก ๔.๗๓ คะแนนอยู่ในระดับดีมาก  
     ๓. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นิสิต  มีผลการประเมินในภาพรวม ๔.๒๐ คะแนน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รวมทั้งมีผลการประเมินโครงการในด้านนี้ ดังนี้ 

๑) โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนา
สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตทราบขั้นตอนการออกปฏิบัติ
ศาสนกิจสนองงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านและน าระบบการปฏิบัติ

 

 
 
๑.๔.๔-๑ รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศ
นิ สิ ต ระดับปริญญาตรี  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๑.๔.๔-๒   รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมสัมมนา “การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การให้ความรู้
ด้านวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตใน มจร 
และการส่งเสริมสวัสดิการนิสิตชาว
ต่างประเทศ” ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๑.๔.๔-๓   สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจการจัดบริการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๑.๔.๔-๔ รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



๔๖ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ศาสนกิจออนไลน์มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต มีผลการ
ประเมินการด าเนินงาน พบว่า นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
         ๒) กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคฤหัสถ์ปฏิบัติงานเพื่อบริการสังคม 
มีผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๔.๓๑ คะแนน 
         ๓) โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ า ๔ 
ภาค มีผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๔.๐๘ 
คะแนน 

๑.๔.๔-๕ รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติงาน
บริการสังคม ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
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  รายงานผลการด าเนินการ
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
๔ ภาค ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนา การให้บริการ
และการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนิสิต     
 

     มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของนิสิต มา
ปรับปรุงและพัฒนางาน ดังนี้ 
     ๑.จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต เพ่ือวิเคราะห์
และสังเคราะห์ประเด็นเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงใน ๓ ประเด็น
ส าคัญประกอบด้วย  
       ๑) การแต่งตั้งอนุกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจประจ าส่วนงาน
ของส่วนภูมิภาคเพ่ือหนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ  
       ๒) การพัฒนาระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์รุ่นที่ ๖๔ และ
น ามาใช้ในรุ่นที่ ๖๕  
       ๓) การพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนานิสิต ระยะที่ ๕ โดยเพ่ิม
โดยเพ่ิมกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการส่งเสริม 
สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ และบริการสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ในยุทธศาสตร์ที่ ๑  
     ๒. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติศาสนกิจส าหรับพระนิสิต น ามาใช้กับ
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕  
     ๓. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส าหรับนิสิตคฤหัสถ์
มากขึ้น และ 
      ๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง 
ข้อก าหนด นโยบาย   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิต
พิการ ตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯ 

 

 
 
๑.๔.๕-๑ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
ประจ าส่วนงาน  
๑.๔.๕-๒ เว็บไซต์กองกิจการนิสิต 
ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ 
๑.๔.๕-๓  แผนพัฒนานิสิต (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๑) ฉบับปรับปรุง 
๑.๔.๕-๔  คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ
ส าหรับพระนิสิต 
๑.๔.๕-๕ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่ างประกาศมหาวิทยาลั ยเรื่ อง 
ข้อก าหนด นโยบาย   หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิต
พิการ   
๑.๔.๕-๖  โครงการและกิจกรรม
ส า ห รั บ นิ สิ ต ค ฤ หั ส ถ์  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 
 



๔๗ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

     ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  ดังนี้ 
     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 

 
 

๑.๔.๖-๑  สรุปรายงานการฝึกปฏิบัติ
และศึกษาดูงานของพระธรรมทูตสาย
ประเทศอินเดีย เนปาล โครงการ
อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑ 
๑.๔.๖-๒  คู่มือการเดินทางไปศึกษาดู
ง าน  ณ แดนพุทธภูมิ  : ประ เทศ
อินเดีย-เนปาล ของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ 
๑.๔.๖-๓ โครงการเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิ ชาการ เทศนา 
(ป.ทศ.) 
๑.๔.๖-๔  โครงการเปิดสอนหลักสูตร
ระดั บประกาศนี ยบั ตรการสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 
 
 
 
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 ๒๕๖๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑–พฤษภาคม ๒๕๖๒) ซ่ึงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒  
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดตัวชี้วัดระดับ
แผน จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คือ 
     ๑.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ ๘๕) 
     ๒.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (เป้าหมายร้อยละ ๘๐) 
     ๓.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์และรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนานิสิตตาม 
นวลักษณ์ (เป้าหมายร้อยละ ๘๕) 

 

 
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 ๒๕๖๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑ 
– พฤษภาคม ๒๕๖๒)  
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 
๒๕๖๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒) ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม ๖ ประเภท จ านวน ๑๗ โครงการ ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
๑.๕.๒  แผนการจัดโครงการและ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นิ สิ ต ป ร ะ จ า ปี



๔๙ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๑. กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ๕ 
โครงการ คือ (๑) โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิต (๒) 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ (โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม) (๓) โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม (๔) โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
ประจ าภาค (๕) โครงการพัฒนาองค์กรนิสิต (๖) โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา 
     ๒. กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ ๓ 
โครงการ คือ (๑) โครงการรวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต (๒) โครงการ
กีฬาสัมพันธ์นิสิต                
     ๓. กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ๒ 
โครงการ คือ (๑) โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (๒) 
โครงการจัดกิจกรรมนิสิตโดยชมรมนิสิต 
     ๔. กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ๓ โครงการ คือ 
(๑) โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (๒) โครงการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตปริญญาตรี  
     ๕. กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ๓ โครงการ คือ (๑)  
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (๒) โครงการนิสิตจิต
อาสาพัฒนาหนึ่งวัดหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 
     ๖. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 
โครงการ คือ โครงการการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
แก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ 

การศึกษา ๒๕๖๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑ 
– พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 
 

 ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นิสิต 
 

     มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทหน้าที่ของนิสิตที่มีต่อการ
ประกันคุณภาพ ในวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องเธียร์
เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     กิจกรรมในช่วงเช้า บรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี และช่วงบ่ายฝึก
ให้นิสิตปฏิบัติการเขียนโครงการแบบ PDCA และน าเสนอในท่ีประชุม 
     นิสิตชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ มีผล
การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ๔.๐๗ คะแนน  

 

 
๑.๕.๓  รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตชั้น
ปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 

 ๔.ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

 
 



๕๐ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 

     โครงการในแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒) จ านวน
ทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ ด าเนินการ ๑๗ โครงการ มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง ๑๗  โครงการ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๑.๕ .๔  รายงานผลการประเมิน
แผนการจัดโครงการและกิจกรรม
พัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(มิ ถุ น ายน  ๒๕๖๑– พฤษภาคม 
๒๕๖๒) 

 ๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 

     คณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (ส่วนกลาง) 
ประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนา
นิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 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 
     ตัวบ่งชี้ที่   ๓ ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์และรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนานิสิต
ตามนวลักษณ์ เป้าหมายตามแผนร้อยละ ๘๕ ผลการด าเนินงาน  ร้อย
ละ ๑๐๐ บรรลุเป้าหมาย 

 
 

 
๑.๕ .๕  รายงานผลการประเมิน
แผนการจัดโครงการและกิจกรรม
พัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(มิถุนายน ๒๕๖๑ – พฤษภาคม 
๒๕๖๒) 
 

 ๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 

     คณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตพิจารณาผลการ
ประเมินแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒) ดังนี้  
      ๑. การปรับปรุงแผนพัฒนานิสิตระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
โดยเพ่ิมโดยเพ่ิมกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการ
ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ และบริการสังคมร่วมกับภาคี
เครือข่าย ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
       ๒.การแต่งตั้งอนุกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจประจ าส่วนงานของ
ส่วนภูมิภาคเพ่ือหนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ  
       ๓. การพัฒนาระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์รุ่นที่ ๖๔ และ
น ามาใช้ในรุ่นที่ ๖๕  

 

 
 
๑.๕.๖-๑ แผนพัฒนานิสิตระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(ฉบับปรับปรุง) 
๑.๕.๖-๒ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
ประจ าส่วนงาน  
๑.๕.๖-๓ เว็บไซต์กองกิจการนิสิต 
ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ 
๑.๕.๖-๔  คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ
ส าหรับพระนิสิต 



๕๑ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
       ๔.การจัดท าคู่มือการปฏิบัติศาสนกิจส าหรับนิสิตบรรพชิต 
น ามาใช้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕  
       ๕. เสนอโครงการ/กิจกรรมส าหรับนิสิตคฤหัสถ์มากขึ้น และ 
        ๖. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง 
ข้อก าหนด นโยบาย   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิต
พิการ ตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯ 
  
 

๑.๕.๖-๕   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่ างประกาศมหาวิทยาลั ยเรื่ อง 
ข้อก าหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ทุนการศึกษาส าหรับนิสิต
พิการ  
๑.๕.๖-๖ แผนการจัดโครงการและ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นิ สิ ต ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒ 
– พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
๑ .๕ .๖ -๗  ร าย ง านการปร ะชุ ม
คณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรม
พัฒนานิ สิ ต  ประจ าปี การศึ กษา 
๒๕๖๑ 
๑.๕.๖-๘ โครงการและกิจกรรม
ส า ห รั บ นิ สิ ต ค ฤ หั ส ถ์  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 

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 ๑ 
 

จุดแข็ง 
 แผนพัฒนานิสิตระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซ่ึงส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ และบริการ
สังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย จนเกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบจ านวนหลายโครงการ  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. หลักสูตรยังไม่ได้รับการการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

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



๕๒ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในเชิงคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น อาทิ  

นวลักษณ์ หรือความเป็นศาสนทายาทซึ่งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิต นอกเหนือจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

๒. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยให้พัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพ่ือขอรับการรับรอง 
TQR (Thai Qualifications Register) 

๓. ควรวางแผน พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจนรวมทั้งกลไกสนับสนุน ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

   



๕๓ 
 

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  เป็นไฟล์ เต็ม
โครงการ 
    ๓. ระบบบริหารโครงการวิจัย เป็นระบบที่ใช้ส าหรับการ
บริหารงานโครงการวิจัยทั้ งหมดของมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ปีงบประมาณ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการของบประมาณ การรายงาน
ผลการด าเนินโครงการในขั้นตอนต่างๆ เป็นระบบปิดที่ให้นักวิจัย
ใช้ส าหรับบริหารโครงการวิจัยของตนเอง และให้เจ้าหน้าที่ และ
ผู้บริหารของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สามารถตรวจสอบ และส่ง
เรื่องไปให้แก่ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลในการบริหารงานวิจัยของประเทศต่อไป 

 
 
 

๒.๑.๑-๑   ระบบตรวจสอบสถานะ
โครงการวิจัย 
http://bri.mcu.ac.th/rms/ 
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   คู่มือนักวิจัย   

 

 ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
   - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

 

 

 

 

 

 

http://bri.mcu.ac.th/rms/
http://mcujibs.com/research/index.php
http://mcujibs.com/research/index.php
https://www.nrms.go.th/


๕๔ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน/ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตรา จารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
 
     มหาวิทยาลัยมี สถาบันวิจั ยพุทธศาสตร์  เป็นส่ วนงาน
รับผิดชอบพันธกิจด้านการวิจัย  สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
วิจัย ดังนี้ 
   ๑. ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้
ค าปรึกษางานวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่อาจารย์และนักวิจัยจ านวน ๓ ห้อง บริเวณชั้นล่าง อาคาร
หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยวิจัยประจ าส่วนงาน
ในวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ 
   ๒. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายงานการวิจัยหลากหลายและ
เพียงพอ เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล 
    ๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการสืบค้นงานวิจัย ได้แก่ 
ฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์   
   ๔ . ระบบการรักษาความปลอดภั ยของงานข้อมู ลของ
สถาบันวิจัยฯ ที่เป็นไปตามระบบ NRMS และ NRPM  
   ๕. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ 
       - สัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์  ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ และภาคี
เครือข่ายที่มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาเพิิ่ิอพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล ๑๔ หน่วยงาน ได้จัดประชุม
วิชาการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 
๑๐ ภายใต้หัวข้อเรื่อง ” นครน่าน :  นครพระพุทธศาสนา สู่
ม รดกธรรม  มรดกโลก “ (NAN  : The City of Buddhism 
Towards Dhamma and World Heritage) เมื่ อ วั น ที่  ๑ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 
ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  
    ๓) การจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand 
Research expo ๒๐๑๘) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   เข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo ๒๐๑๘) 
ระหวางวันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
และบางกอกคอนเวนชั้นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ โดยน าเสนอโครงการวิจัยเรื่อง ” การพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพ

 

 

 

 

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 ๒๕๖๑ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “นักจัดการงานวิจัย” 
๒ .๑ .๒ -๔  เว็ บ ไซต์  ก ารป ระชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติครั้งที่  ๑๐ 
และระดับชาติครั้งท่ี ๓ 
http://www.mcucon.com/nic
๒๐๑๙/th/ 
๒ .๑ .๒ -๕  เอกสารประกอบการ
ป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รป ระจ า
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่  ๓/
๒๕๖๑  
๒.๑.๒.๖ สูจิบัตรงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
๒ .๑ .๒ -๗   รายงานสืบ เนื่ องจาก
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 
๑๐ 
๒ .๑ .๒ -๘  ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

http://www.mcucon.com/nic2019/th/
http://www.mcucon.com/nic2019/th/


๕๕ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน/ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ดิจิทัลเพ่ืออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา “ 
๔) การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD 
สัมพันธ์ ) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  และคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
สังคม มูลนิธิมั่นพัฒนา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์  ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ และส านักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ได้จัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD 
สัมพันธ์  ) ระดับชาติ ครั้งที่  ๑๗ และนานาชาติ ครั้ งที่  ๑ ” 
คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาทียั่งยืน “ ขึ้นระหวางวันที่ ๒๘ - 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา
ลัย์ ต.ล าไทร์อ.วังน้อย์ จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน ๑,๕๐๐ คน จาก ๔๕ มหาวิทยาลัย และ๑๐ ประเทศ 
 ๓. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์     
 

     ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ -๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้      
     ๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม ๔๖,๕๒๐,๙๐๐ บาท โดยได้
อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  จ านวน  ๓๕๓ โครงการ  เป็น
เงินทั้งสิ้น ๔๙,๑๗๒,๓๐๐ บาท 
   ๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม ๑๙,๖๐๑,๒๐๐ บาท โดยได้
อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  จ านวน  ๖๐ โครงการ  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๕,๗๐๐ บาท 
  
 

 

 
๒ .๑ .๓ -๑  ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
๒ .๑ .๓ -๒  ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
๒.๑.๓ -๓ บัญชีทะเบียนคุมสัญญา
วิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๒.๑.๓-๔ บัญชีทะเบียนคุมสัญญารับ
ทุนอุดหนุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  
๒.๑.๓-๕ สัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย 

 ๔ .  จัดสรรงบประมาณ เพื่ อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   
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๕๖ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน/ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์และ นักวิจัยน าผล งานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแผ่ในสื่อสิ่งพิมพ์และการประชุม สัมมนาวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
   ๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
      ๑ ) ค่าจัดพิมพ์วารสารJournal  (JIBS) (ภาษาอังกฤษ) 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๒) ค่าจัดพิมพ์วารสารวิจัยพุทธศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๓) ค่าจัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ด้านการวิจัย ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 
      ๔) โครงการสัมมนาทางวิชาการ และผลงานวิจัยดีเด่น 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๕) โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย ระดับชาติ/
นานาชาติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
      ๑) ค่าจัดพิมพ์วารสาร JIBS ผลงานคณาจารย์นิสิต ตีพิมพ์
นานาชาติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๒) ค่าจัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ด้านการวิจัย/วารสาร
งานวิจัย ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
     ๓) โครงการสัมมนาทางวิชาการและผลงานวิจัยดี เด่น  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๔) โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒ .๑ .๔ -๑  ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
๒ .๑ .๔ -๒  ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
๒.๑.๔-๓ Journal of International 
Buddhist Studies ฉ บั บ ตี พิ ม พ์ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ และ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๒.๑.๔-๔ สูจิบัตร ประชุมวิชาการ
วิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  ๓  และ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้
หัวข้อเรื่อง ” นครน่าน :  นครพระ
พุทธ ศาสนา สู่มรดกธรรม มรดกโลก 
“ 
๒.๑.๔-๕ รายงานประจ าปีสถาบัน 
วิจัยพุทธศาสตร์ 

  
 

 ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่ มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
      

  ในปกีารศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์และ
นักวิจัย ดังนี้     
   ๑. โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๘  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ และวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม”่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๘ ในวันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ โบทานิครีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
   ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันวิจัย

 

 
 
 
 

๒ .๑ .๕ -๑  ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
๒.๑.๕-๒ เว็บไซต์สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ bri.mcu.ac.th/ 
๒.๑.๕-๓ สูจิบัตร ประชุมวิชาการ
วิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  ๓  และ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้
หั ว ข้ อ เรื่ อ ง  “ น ค รน่ าน  :  น ค ร
พระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม มรดก
โลก” 
๒.๑.๕-๔ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
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๕๗ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน/ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
พุทธศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
หัวข้อการพัฒนา โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ปรายฟ้า การ์เด้น
ฮิลล์ รีสอร์ท ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขา ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้
มีเข้าอบรมจ านวน ๔๘ รูป/คน จาก ๑๗ ส่วนงานภาคเหนือและ
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ 
กรกฎาคม พ .ศ . ๒๕๖๑  ณ  ห้ องปฏิ บั ติ ก าร  วิจั ย  ชั้ น  G 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อยุธยา ต.ล าไทร อ.วัง น้อย จ. พระนครศรีอยุธยา มีเข้า
อบรมจ านวน ๖๔ รูป/คน จาก ๒๖ ส่วนงานภาคกลางและ
ปริมณฑล  
    ๓. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดการ
งานวิจัย” ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้าน
การวิจัยเพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
บริหาร จัดการงานวิจัยในหน่วยงานตั้ งแต่ก่อนด า เนินงาน 
ระหว่างด าเนินงาน และหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย จนถึงการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

 

      มหาวิทยาลัยมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่นแก่
อาจารย์และนักวิจัย ในงานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 
๑๐  ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วันที่  ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ.
๒๕๖๒  ดังนี้ 
   ๑. รางวัลผลงานวิจัย ๒๐ รางวัล ได้แก่ 
        ๑) รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ๓ ผลงาน 
        ๒) รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก  ๓ ผลงาน 
        ๓) รางวัลผลงานวิจัยระดับดี   ๑๔ ผลงาน 
   ๒. รางวัลนักวิจัย ๒๐ รูป/คน ได้แก่ 
        ๑) รางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น ๓ รูป/คน 
        ๒) รางวัลนักวิจัยระดับดีมาก ๓ คน 
        ๓) รางวัลนักวิจัยระดับดี ๑๔ รูป/คน 

ผลการคั ด เลื อกผลงานวิ จั ยและ
นักวิจัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 ๖. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด   
      

     มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ออกประกาศ

 

 
 
๒.๑.๖-๑ ประกาศสถาบันวิจัยพุทธ
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๕๘ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน/ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เรื่องกลไกและหลักเกณฑ์การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์และประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัย กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นส่ วนงานที่ มีบทบาทหน้ าที่
รับผิดชอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยและรักษาสิทธิประโยชน์ของ
อาจารย์ นักวิจัยและมหาวิทยาลัย ในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การท าในเชิงธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัย 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์จ านวน ๒ 
ชิ้นงาน คือ  
   ๑) ผลงาน “พุทธนวัตกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 PAT ๗.๖ ภาษาบาลี”  เป็นประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะ
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานของ รศ.ดร.เวทย์  บรรณกร
กุล  อาจารย์ประจ า โดยได้รับการจดลิขสิทธิ์ ทะเบียนข้อมูล
เลขที ่ว๑ ๗๗๓๘ 
     ลักษณะผลงานเป็นโปรแกรมเตรียมความพร้อมเพ่ือทดสอบ
ความถนัดทางด้านภาษาบาลี ส าหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษา
ในหลักสูตรมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เลือกเป็นวิชาสอบวัด
ความถนัดทางภาษา PAT ๗ ที่ก าหนดโดยส านักงานทดสอบ
มาตรฐานทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แจกจ่ายแก่โรงเรียนและ
สถาบัน การศึกษาทั่วประเทศ  
   ๒) ผลงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนรู้ศีล ๕   เป็นประเภท
งานวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานของ 
รศ.ดร.เวทย์  บรรณกรกุล  อาจารย์ประจ า โดยได้รับการจด
ลิขสิทธิ์ ทะเบียนข้อมูลเลขท่ี ว๑.๗๑๖๓    

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  หนั งสือรับรองการแจ้ง
ข้ อมู ลลิ ขสิ ท ธิ์  เรื่ อ ง “ โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ เรียนรู้  ศี ล  ๕ ”ของ  
รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล 
๒.๑.๖-๔ หนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ เรื่อง “พุทธนวัตกรรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PAT ๗.๖ ภาษาบาลี”  ของ  
รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล 
๒.๑.๖-๕ หนังสือคู่มือ“พุทธ
นวัตกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PAT ๗.๖ ภาษาบาลี”    
 

 
 

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 
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๕๙ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
     คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆแ์ละหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

ที ่ ส่วนงาน 

เงินสนับสนุนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย  รวม 

จ านวน
อาจารย ์ เฉลี่ยต่อคน คะแนน 

เงินภายใน เงินภายนอก /นักวิจัย 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๕๗๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๒๗ ๓๒,๕๙๒.๕๙ ๕.๐๐ 

๒ คณะพุทธศาสตร์  ๕๕๐,๐๐๐  ๕๖ ๙,๘๒๑.๔๓ ๑.๙๖ 

๓ คณะครุศาสตร์ ๕๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๕๒ ๒๖,๑๕๓.๘๕ ๕.๐๐ 

๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๑,๐๗๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๗๐,๐๐๐ ๔๖ ๕๘,๐๔๓.๔๘ ๕.๐๐ 

๕ คณะสังคมศาสตร์ ๒,๓๐๑,๑๒๕ ๑๓,๙๔๕,๕๐๐ ๑๖,๒๔๖,๖๒๕ ๙๘ ๑๖๕,๗๘๑.๘๙ ๕.๐๐ 

๖ วิทยาเขต
หนองคาย 

๔๐๐,๐๐๐  
๑๖๖,๖๖๖ 

๕๖๖,๖๖๖ ๓๓ ๑๗,๑๗๑.๗๐ ๓.๔๓ 

๗ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๖๐๐,๐๐๐ ๒๙๘,๓๐๐ ๘๙๘,๓๐๐ ๔๑ ๒๑,๙๐๙.๗๖ ๔.๓๘ 

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕๕ ๓๖,๓๖๓.๖๔ ๕.๐๐ 

๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๒,๑๘๗,๖๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒,๔๔๗,๖๐๐ ๗๗ ๓๑,๗๘๗.๐๑ ๕.๐๐ 

๑๐ วิทยาเขต
นครราชสีมา 

- ๑,๐๗๗,๗๐๐ ๑,๐๗๗,๗๐๐ ๔๒ ๒๕,๖๕๙.๕๒ ๕.๐๐ 

๑๑ วิทยาเขต
อุบลราชธานี 

๒,๒๗๒,๒๕๐  ๒,๒๗๒,๒๕๐ ๔๐ ๕๖,๘๐๖.๒๕ ๕.๐๐ 

๑๒ วิทยาแขตแพร่ ๑,๖๖๘,๐๐๐  ๑,๖๖๘,๐๐๐ ๓๔ ๔๙,๐๕๘.๘๒ ๕.๐๐ 

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ - - - ๓๒ - ๐.๐๐ 

๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๒,๓๘๒,๐๐๐  ๒,๓๘๒,๐๐๐ ๓๑ ๗๖,๘๓๘.๗๑ ๕.๐๐ 

๑๕ วิทยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส 

๑๘๐,๐๐๐  ๑๘๐,๐๐๐ ๒๓ ๗,๘๒๖.๐๙ ๑.๕๗ 



๖๐ 
 

ที ่ ส่วนงาน 

เงินสนับสนุนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย  รวม 

จ านวน
อาจารย ์ เฉลี่ยต่อคน คะแนน 

เงินภายใน เงินภายนอก /นักวิจัย 

๑๖ วิทยาลัยเขต
นครสวรรค์ 

๒๖๐,๐๐๐ ๑๕,๖๙๓,๑๔๖ ๑๕,๙๕๓,๑๔๖ ๘๔ ๑๘๙,๙๑๘.๔๐ ๕.๐๐ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๑๕๖,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ ๘๔๖,๐๐๐ ๓๓ ๒๕,๖๓๖.๓๖ ๕.๐๐ 

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๗๔๙,๒๕๐  ๗๔๙,๒๕๐ ๒๐ ๓๗,๔๖๒.๕๐ ๕.๐๐ 

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม 

- - - ๑๖ - ๐.๐๐ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆ ์
พุทธชินราช 

๑,๗๑๑,๕๐๐  ๑,๗๑๑,๕๐๐ ๕๕ ๓๑,๑๑๘.๑๘ ๕.๐๐ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์
บุรีรัมย์ 

๘๐๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ๑,๗๓๐,๐๐๐ ๔๔ ๓๙,๓๑๘.๑๘ ๕.๐๐ 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี 

๑,๔๙๐,๐๐๐  ๑,๔๙๐,๐๐๐ ๒๐ ๗๔,๕๐๐.๐๐ ๕.๐๐ 

๒๓ วิทยาลัยสงฆ ์
นครล าปาง 

๑๐,๐๐๐ ๑,๔๓๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๒๔ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕.๐๐ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆ ์
ศรีสะเกษ 

๑,๔๐๐,๔๐๐  ๑,๔๐๐,๔๐๐ ๒๓ ๖๐,๘๘๖.๙๖ ๕.๐๐ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์
พุทธโสธร 

- - - ๒๔ - ๐.๐๐ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์
เชียงราย 

๕๐,๐๐๐ ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑,๘๗๐,๐๐๐ ๒๙ ๖๔,๔๘๒.๗๖ ๕.๐๐ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด 

 ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๒๓ ๒๕,๒๑๗.๓๙ ๕.๐๐ 

๒๘ วิทยาลัยสงฆ ์
พ่อชขุนผาเมือง 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๒๗,๗๗๗.๗๘ ๕.๐๐ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆ์
ราชบุรี 

 ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๑.๒๐ 

๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๒๔๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๑๙ ๓๓,๖๘๔.๒๑ ๕.๐๐ 

๓๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาฯ 

๖๑๐,๐๐๐  ๖๑๐,๐๐๐ ๒๐ ๓๐,๕๐๐.๐๐ ๕.๐๐ 

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ๔๖๙,๐๐๐  ๔๖๙,๐๐๐ ๑๒ ๓๙,๐๘๓.๓๓ ๕.๐๐ 

๓๓ วิทยาลัยสงฆ์
สุพรรณบุรีศรี

 ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๑๓ ๒๘,๔๖๑.๕๔ ๕.๐๐ 



๖๑ 
 

ที ่ ส่วนงาน 

เงินสนับสนุนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย  รวม 

จ านวน
อาจารย ์ เฉลี่ยต่อคน คะแนน 

เงินภายใน เงินภายนอก /นักวิจัย 

สุวรรณภูม ิ

๓๔ วิทยาลัย 
พุทธศาสตร์
นานาชาติ 

ด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

๓๕ วิทยาลัยสงฆ ์
นครน่านฯ 

ด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

รวม ๒๔,๑๒๗,๑๒๕ ๔๑,๕๕๑,๓๑๒ ๖๕,๑๒๘,๔๓๗ ๑,๑๘๔ ๑,๓๘๙,๘๖๒.๓๓ ๑๓๗.๕๔ 

เฉลี่ย  ๕๕,๔๗๑.๖๕ ๔.๑๗ 

 
หมายเหตุ  ๑. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๑,๑๘๔ รูป/คน (ไม่รวมอาจารย์ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  
                  ๑๒ รูป/คน และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ๒๒ รูป/คน) 
              ๒. นักวิจัยทั้งหมด ๑ คน  (วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑ คน) 
              ๓. อาจารย์ลาศึกษาต่อ ๑ คน (คณะครุศาสตร์ ๑ คน) 
 ๔. อาจารย์ประจ าและนักวิจัยไม่รวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ ๑,๑๘๔ รูป/คน 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
๑ รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน  ๑๓๗.๕๔ 
๒ จ านวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ๓๓ 
๓ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ๔.๑๗ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔.๗๕ คะแนน ๔.๑๗ คะแนน ๔.๑๗ ไมบ่รรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑ บัญชีรายชื่องานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

ภายนอก 
๒.๒-๒ บัญชีหนังสือสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 



๖๒ 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๓ บัญชีรายชื่อผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
๒.๒-๔ สัญญารับทุนจาก สกว. 
๒.๒-๕ หนังสือแสดงสัญญารับทุนจาก สสส. 
๒.๒-๖ สัญญาโครงการวิจัยปี ๒๕๖๑ 
๒.๒-๗ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (ตัวอย่าง) 
๒.๒-๘ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒.๒-๙ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต

และวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 
 
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 ๒๗     ๒ ๒๖  ๒๘ ๕.๐๐ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๕๖ ๑๗   ๑ ๑๐ ๘ ๓๖ ๕.๐๐ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๕๓   ๑ ๑๗ ๑๒ ๑ ๓๑ ๕.๐๐ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๔๖ ๑   ๘ ๒๔   ๓๓ ๕.๐๐ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๙๘ ๗ ๖ ๔ ๒๖  ๔๓ ๕.๐๐ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๓ ๙ ๒   ๑ ๓ ๑๕ ๔.๘๕ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๑ ๒ ๑ ๑ ๗ ๖ ๑๗ ๕.๐๐ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๕๕ ๔   ๗ ๑๓ ๑ ๒๕ ๕.๐๐ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๗๗ ๑   ๙ ๖๑   ๗๑ ๕.๐๐ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๒ ๑๗   ๒ ๒ ๑ ๒๒ ๔.๒๙ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๐ ๒ ๔ ๗ ๑   ๑๔ ๔.๓๘ 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓๔ ๓ ๒ ๑ ๒ ๕ ๑๓ ๕.๐๐ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๒ ๑๘ ๒   ๒ ๑ ๒๓ ๕.๐๐ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๑ ๑๑   ๑ ๒   ๑๔ ๓.๕๕ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ

โฆส นครปฐม 
๒๓ ๗ ๑   ๖   ๑๔ ๕.๐๐ 

๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๘๔ ๒   ๑๘ ๑ ๔ ๒๕ ๔.๗๖ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๓๓ ๑๘ ๑ ๓ ๒   ๒๔ ๕.๐๐ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๒๐ ๑๗   ๑ ๑ ๑ ๒๐ ๕.๐๐ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑๖ ๑๓     ๑ ๓ ๑๗ ๕.๐๐ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๕๕ ๒๓ ๑ ๘ ๑ ๒ ๓๕ ๕.๐๐ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๔๔ ๒๘ ๑ ๑ ๒  ๒ ๓๔ ๕.๐๐ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๒๐ ๑๑ ๓   ๑   ๑๕ ๕.๐๐ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๒๔   ๒ ๑๖ ๓ ๑ ๒๒ ๕.๐๐ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๒๓ ๑๙ ๒       ๒๑ ๕.๐๐ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๒๔ ๖       ๑ ๗ ๒.๒๙ 



๖๔ 
 

ที ่ ส่วนงาน 
อาจารย ์ จ านวนผลงานวิชาการ แยกตามค่าถ่วงน้ าหนัก 

คะแนน + 
นักวิจัย 

๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ รวม 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๒๙ ๒๑ ๔ ๔ ๔ ๒ ๓๕ ๕.๐๐ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒๓ ๓๐     ๒   ๓๒ ๕.๐๐ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆ ์

พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
๑๘ ๑๕   ๒   ๒ ๑๙ ๕.๐๐ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๐ ๖   ๑ ๓   ๑๐ ๕.๐๐ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๑๙ ๔ ๒ ๓ ๒   ๑๑ ๕.๐๐ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา 

ศรีทวารวดี 
๒๐ ๑๑ ๑   ๑๕   ๒๗ ๕.๐๐ 

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ๑๒ ๔   ๓ ๓   ๑๐ ๕.๐๐ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี

ศรีสุวรรณภูม ิ
๑๓ ๖     ๓   ๙ ๕.๐๐ 

๓๔ วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ 

ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

๓๕ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

  รวม ๑๑๘๕  ๓๓๓ ๓๖ ๑๒๐ ๒๓๙ ๔๔ ๗๗๒ ๑๕๙.๑๒  

 เฉลี่ย  ๔.๘๒ 
 
หมายเหตุ  ๑. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๑,๑๘๔ รูป/คน (ไม่รวมอาจารย์ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  
                  ๑๒ รูป/คน และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ๒๒ รูป/คน) 
              ๒. นักวิจัยทั้งหมด ๑ คน  (วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑ คน) 
     ๓. ในตัวบ่งชี้นี้นับอาจารย์ประจ าทั้งหมดและนกัวิจัยทั้งหมดรวมกัน จ านวน ๑,๑๘๕ รูป/คน  
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
๑ จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด ๗๗๒ 

   - จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ ๓๓๓ 
   - จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ ๓๖ 
   - จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ ๑๒๐ 
   - จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ ๒๓๙ 
   - จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ ๔๔ 

๒ รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน  ๑๕๙.๑๒ 



๖๕ 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
๓ จ านวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๓๓ 
๔ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๔.๘๒ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔.๕๑ คะแนน ๔.๘๒ คะแนน ๔.๘๒ บรรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๓-๑ บัญชีรายชื่อผลงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒.๓-๒ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒.๓-๓ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒.๓-๔ วารสาร 
๒.๓-๕ หนังสือและต ารา 
๒.๓-๖ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒ 
 

จุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีหน่วยงานวิจัยในวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหาร

งานวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
งานวิจัยที่บูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนายังมีน้อย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียน 

น าไปสู่การร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและพัฒนาความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

๒. ควรส่งเสริมการก าหนดโจทย์วิจัยที่เป็นนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายทางสังคม  
 



๖๖ 
 

องค์ประกอบที่ ๓    การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

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

     ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณด้าน
บริการวิชาการทั้งสิ้น ๕๐๑,๕๘๖,๔๔๐ บาท เพ่ือด าเนินงาน
โครงการด้านการบริการวิชาการ ๕๖๑ โครงการ และปีงบประมาณ 
๒ ๕ ๖ ๒  อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ด้ า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ทั้ ง สิ้ น 
๕๗๗,๐๔๕,๒๘๐ บาท เพ่ือด าเนินงานโครงการด้านการบริการ
วิชาการ ๕๐๘ โครงการ  ทั้งนี้ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยที่สร้างความเข้มแข็งก่อประโยชน์เกิดคุณค่าต่อชุมชน
และสังคมอย่างโดดเด่น ได้แก่ โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการ
อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชนทั่วไป โครงการบัณฑิตอาสา
พัฒนาชาวเขา และโครงการสวดมนต์ปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธ  
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งเป็นการบริการวิชาการครอบคลุมพ้ืนที่ 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.วังน้อย 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 

 
 

 
 
๓ .๑ .๑ -๑  แผนปฏิ บั ติ ก า รป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
๓ .๑ . ๑ -๒  แ ผนปฏิ บั ติ ก า รป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓.๑.๑-๓  ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๑-๔ ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๑-๕  โครงสร้างการบริหารส านักงาน
พระสอนศีลธรรม 
๓.๑.๑-๖  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในส่วน
ภูมิภาค 
๓ .๑ .๑ -๗   แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส านักงานพระ
สอนศีลธรรม 
๓.๑.๑-๘  รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์อ านวยการโครงการพระสอน
ศีลธรรม 
๓.๑ .๑ -๙   รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการด าเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
 



๖๗ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การการอาชีวศึกษา ส านักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ และคณะ
สงฆ์ในพ้ืนที่  คัดเลือกพระสอนศีลธรรมและก าหนดโรงเรียน
เป้าหมาย ส่งมายังส านักงานพระสอนศีลธรรม เพ่ือรวบรวม
วิเคราะห์ จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ เสนอคณะกรรมการด าเนินงาน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดเป้าหมายการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม คือ พระสอนศีลธรรม ๑๘,๐๐๐ รูปสอนใน
โรงเรียน ๑๒,๐๐๐ แห่ง จ านวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินอัต
ลักษณ์วิถีพุทธ ๑๐๐ แห่ง จ านวนนักเรียนที่ได้รับการยกย่องด้าน
คุณธรรม ๗๗ คน ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๘ ภาคคณะสงฆ์ ๗๗ จังหวัด
ทั่วประเทศไทย 
 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.๒๕๖๑ 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.๒๕๖๑ ได้รับ
งบประมาณท้ังสิ้น ๔๓๕,๘๒๐,๕๕๗ 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.๒๕๖๑ ส านักงานพระ
สอนศีลธรรม 
๓ .๑ .๒ -๕  แผนปฏิ บั ติ ก า รป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส านักงานพระ
สอนศีลธรรม 
 
 

 

 



๖๘ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
    ๒) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับ
งบประมาณท้ังสิ้น ๔๙๗,๔๖๙,๘๘๐ บาท 
 ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความ
เข้มแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 

     มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ
คัดเลือกพระที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดเข้าไปสอนในโรงเรียน โดย
ก าหนดบทบาทหน้าที่  คือ (๑) สอนวิชาพระพุทธศาสนาตาม
หลักสูตร (๒) น านักเรียนฝึกสมาธิบริหารจิตเจริญปัญญา (๓) 
ทบทวนธรรมศึกษาให้นักเรียน และ (๔) ให้การสนับสนุนโรงเรียน
วิถีพุทธ 
     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 -๒๕๖๐ โรงเรียนที่มีพระสอนศีลธรรมเข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  ๙๖๕  แห่ง จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  
      ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องและมีการด าเนินการด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง จนได้รับการ
ยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า(รุ่นที ่๙) จ านวน ๑๐๐ โรงเรียน  
พร้อมกันนี้มีวิทยาลัยอาชีวะที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยาลัยอาชีวะ
วิถีพุทธชั้นน ายอดเยี่ยม รุ่นที่ ๑ จ านวน ๓๗ โรงและมีการติดตาม
ประเมินผลโรงเรียนที่ด าเนินการโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์อย่างต่อเนื่อง จ านวน ๒๐ โรง 

 
 

 

๓.๑.๓-๑  รายงานผลการด าเนินงานการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๙ ประจ าปี
๒๕๖๑ 
๓.๑.๓-๒  รายงานผลการด าเนินการนิเทศ
ติดตามโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
วิถีพุทธ 
๓.๑.๓-๓   รายงานผลการด าเนินงาน
วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธประจ าปี ๒๕๖๑ 
๓.๑.๓-๔  หนังสือเส้นทางวิถีพุทธ อดีต 
ปัจจุบัน อนาคต 
๓ .๑ .๓ -๕  รายงานประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ส านักงานพระสอนศีลธรรม  
 

 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง   
 

     โรงเรียนวิถีพุทธด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตาม
นโยบายปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ประชารัฐ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๑  ได้รับการคัดเลือก

 
 

 
๓.๑.๔ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ส านักงาน
พระสอนศีลธรรม 



๖๙ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๖๕ 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)  
   - พ.ศ.๒๕๕๙  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๗ จ านวน ๑๐๐ 
โรงเรียน และรับรางวัลวิถีพุทธพระราชทาน ๒๗ แห่ง 
   - พ.ศ.๒๕๖๐  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๘ จ านวน ๑๐๐ 
โรงเรียน และรับรางวัลวิถีพุทธพระราชทาน ๓๔ แห่ง 
   - พ.ศ.๒๕๖๑  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๙ จ านวน ๑๐๐ 
โรงเรียน  และวิทยาลัยอาชีวะวิถี พุทธชั้นน ายอดเยี่ ยม  รุ่น
ที ่๑ จ านวน ๓๗ โรง  
 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 
     

 
 
 

๓.๑.๕-๑ ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๕-๒  รายงานผลโครงการพัฒนา
สมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

๓.๑.๖-๑   ค าสั่ งมหาวิทยาลัยแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการอ านวยการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน 



๗๐ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ ์
 

     ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่งของมหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ ๕ ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเพ่ือบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ดังนี้ 
    ๑. คณะกรรมการอ านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
    ๒. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
    ๓. คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
    ๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและอบรมพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
    ๕. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผลพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 

๓.๑.๖-๒   ค าสั่ งมหาวิทยาลัยแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๖-๓  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในส่วน
ภูมิภาค 
 

 

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 
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรก าหนดภาระงานให้คณาจารย์เข้ามามีบทบาทในการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและ

น าผลการด าเนินงานไปบูรณาการหรือพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยให้มากข้ึน 



๗๑ 
 

๒. ควรจัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นและ
สังคมตามจุดเน้น อัตลักษณ์และความได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



๗๒ 
 

องค์ประกอบที่ ๔   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

     มหาวิทยาลัยก าหนดส่วนงานรับผิดชอบภารกิจทะนุบ 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 านักงานวิชาการในวิทยาลัย ๒๓ แห่ง มีภารกิจเก่ียวกับ งาน
รับสมัครและคัดเลือกนิสิต งานกองทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต 
งานวัดผลการศึกษา งานหลักสูตรและส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน 
งานต าราและเอกสารทางวิชาการ งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริมสนับสนุนเผยแพร่  ทะนุบ ารุ งพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
๔.๑.๑-๑  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒ 
๔.๑.๑-๒  โครงสร้างการบริหารของส่วน
งานด้านทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 



๗๓ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
วิปัสสนากรรมฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรพชา
และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
 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.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแปลงแผนพัฒนาเป็น
แผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประจ าปี จัดสรร
งบประมาณสนับสนุน ๑๒๒,๘๖๐,๖๐๐ บาท โดยก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของแผน ดังนี้ 
   ๑. จ านวนผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การยกย่องหรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ค่าเป้าหมาย 
๑๐ ผลงาน 
   ๒. จ านวนนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่
เกิดจากการบูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่
สังคม ค่าเป้าหมาย ๑๐ นวัตกรรม 

 
 

 
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.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.๑.๒-๓ แผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  



๗๔ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๓. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

          มหาวิทยาลัยมอบผู้รับผิดชอบก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางาน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับทั้ ง ในระดับชาติและนานาชาติ  ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ดังนี้ 
      ๑. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
      ๒. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
      ๓. ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ 
      ๔. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ ๑๑ รูป ในวิทยาเขต ๑๑ แห่ง 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กองแผนงานและกองกิจการวิทยา
เขต ส านักงานอธิการบดี ติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 
และรายงานต่อผู้บริหาร 

 
 

 
๔.๑.๓  รายงานผลการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 
๑๒ พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 ๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินงานส าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ดังนี้ 
   ๑. จ านวนผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การยกย่องหรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ค่าเป้าหมาย 
๑๐ ผลงาน  
   ผลการด าเนินงานพบว่า ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลระดับชาติ ๘ 
รางวัล ไม่บรรลุเป้าหมาย 
   ๒. จ านวนนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่
เกิดจากการบูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่
สังคม ค่าเป้าหมาย ๑๐ นวัตกรรม 
   ผลการด าเนินงานพบว่า นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคม ๑๐ ชิ้นงาน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
๔.๑.๔ รายงานผลการด าเนินงานแผน
ทะนุบ ารุ งพระพุทธศาสนาและศิลป 
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 

 ๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   

 
 



๗๕ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
   คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคมพิจารณาผลการประเมินแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ดังนี้  
   ๑) ปรับวิธีการประเมินโครงการให้ เป็นการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและให้สะท้อนผลลัพธ์ที่ตอบสนองตัวชี้วัด
ระดับแผน 
   ๒) วิเคราะห์โครงการที่ได้รับงบประมาณประจ าปี เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้เครือข่ายคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย 
   ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม ได้วิเคราะห์โครงการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๔๒๑ โครงการ คัดเลือกมาเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้เครือข่ายคณะ วิทยาเขต 
วิ ทยาลั ย  จ านวน  ๗๕ โครงการ  บรรจุ ในแผนทะนุ บ า รุ ง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒   

๔.๑.๕ แผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 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 
 

 ๗. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ     
 
 

 
 
 

 

 



๗๖ 
 

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 ๖ ข้อ ๕ ไมบ่รรลุ 

 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๔ 
 
จุดแข็ง 

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

จุดที่ควรพัฒนา 
โครงการในแผนท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดระดับ

แผน ส่งผลให้การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนไม่ได้เป็นผลมาจากโครงการ 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ควรวิเคราะห์โครงการที่ได้รับงบประมาณประจ าปี และคัดเลือกบรรจุในแผนท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้เครือข่ายคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย 
  ๒. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ท าหน้าที่สืบสาน รักษาและต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสร้างสรรค์ เช่น พุทธศิลปกรรม ประเพณี พิธีกรรม โดยใช้
กระบวนการศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางจิตใจและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ให้แก่วัดหรือชุมชน  
 



๗๗ 
 

องค์ประกอบที่ ๕    การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

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

 

    มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” 
หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับ
ของสถาบันที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วโลก ประกอบด้วย 
ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ เป้าประสงค์ ๓๕ ตัวชี้วัด 
๓๘ กลยุทธ์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามนว
ลักษณ์ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๑๕ 
ตัวชี้วัด ๑๓ กลยุทธ์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้ง
ในระดับ ชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ๖ 
ตัวชี้วัด ๘ กลยุทธ์ 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย ๒ 
เป้าประสงค์ ๕ ตัวชี้วัด ๕ กลยุทธ์ 
     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

 
 
 

 
 
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.๒๕๖๑ 
๕ .๑ .๑ -๔  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า รป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 



๗๘ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
มหาวิทยาลัย  
      มหาวิทยาลัยแปลงแผนพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ใน ๕ ยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดสรร
งบประมาณ ทั้งสิ้น ๒,๔๘๗,๘๓๔,๓๗๐ บาท แยกตามยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การผลิตบัณฑิตฯ จัดสรรงบประมาณ 
๙๔๙,๑๖๙,๑๕๐ บาท 
      ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ส่งเสริมการวิจัยฯ จัดสรรงบประมาณ 
๘๑,๑๓๔,๙๐๐ บาท 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการฯ จัดสรรงบประมาณ 
๕๐๑,๕๘๖,๔๔๐ บาท 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาฯ จัดสรร
งบประมาณ ๑๒๒,๘๖๐,๖๐๐ บาท 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารฯ จัดสรรงบประมาณ 
๘๓๓,๐๘๓,๒๘๐ บาท 
 ๒. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ วิทยาเขต
และวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน   
 

     มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ส่วนงานระดับคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลั ย  โครงการขยายห้ องเรียนและหน่ วยวิทยบริการ 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต เพ่ือก ากับติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน  
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการชุดนี้ไดด้ าเนินการ ดังนี้     
        ๑) จัดท าแบบฟอร์มต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
        ๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แก่
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทย
บริการ ในวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
       ๓) ก ากับติดตามการด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

 

 
 
 
 
 
 
๕.๑.๒-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.๑.๒-๒ บันทึกข้อความของมหาวิทยาลัย
เพ่ือจัดท าและติดตามการจัดท ารายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
๕.๑.๒-๓ รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 
โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทย
บริการ 
๕.๑.๒-๔ รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๗๙ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนและหน่วย
วิทยบริการ           
      ๔) สังเคราะห์และจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด 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 
ปัจจัย 
     ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน มีปัจจัยความเสี่ยง ๒ ปัจจัย 
     ๓. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ  มีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ปัจจัย 
     ๔. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก มีปัจจัยความเสี่ยง ๑ 
ปัจจัย 
     ๕. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ปัจจัย 
     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
ค ว าม เสี่ ย ง ข อ งแ ต่ ล ะ ส่ ว น ง าน  แ ล ะ ร าย ง าน ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมาตามล าดับ  
    ผลการบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 
ปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมด ๑๗ ปัจจัย มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    • ระดับความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงเป็นความเสียงระดับสูงมาก 
จ านวน ๓ ปัจจัยความเสี่ยง คือ 

(๑) RF๑ ไม่มีแผนยกมาตรฐานการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
(๒) RF๓ ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ 

เช่น การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม(Training Need)  
   (๓) RF๕ ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (อยู่ในการทบทวนแผน) ไม่มีการ
จัดท ารายงานทางการเงิน อย่างเป็นระบบ และการน าข้อมูลทาง

 
 
 
 
 
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
กรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
๕.๑.๓ -๖  รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 
๒๕๖๑ 
๕.๑.๓-๗  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕.๑.๓ -๘   การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕.๑.๓-๙  ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๙๘/๒๕๖๒ เรื่อง 

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


๘๐ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
   • ระดับความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงเป็นความเสียงระดับสูง 
จ านวน ๗ ปัจจัยความเสี่ยง คือ 
   (๑) RF๑๖ ไม่มีแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  
   (๒) RF๑๗ ไม่มีวิธีการที่เป็นระบบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ไม่มีแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น ๑ ปี และไม่มีความชัดเจนถึงวิธีการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรไปยังบุคลากร    
   (๓) RF๒ ไม่มีกระบวนการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เช่น การ
ด าเนินการให้มี มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ มคอ.๗  
   (๔) RF๖ ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ และ
กระบวนการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรทาง
วิชาการ  
   (๕ ) RF๑๒ ไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
และการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และไม่มีการน าผลการประเมินไป 
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัย  
   (๖) RF๙ ไม่มีกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ สู่
ภาคปฏิบัติ ไม่มีกลไกในการด าเนินการวางแผน ๒๕๖๐ ๕.๑.๓-๖ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ๕.๑.๓ -๗ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕.๑.๓-๘ การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๕.๑.๓-๙ ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๙๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการปฏิบัติ งานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ๕.๑.๓ -๑๐ รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ปฏิบัติตามแผน ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขด าเนินการ
ให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (PDCA)  
   (๗) RF๑๔ ไม่มีแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(ส่วนกลาง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๑.๓-๑๐ รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(ส่วนกลาง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



๘๑ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
คณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบโดยตรงกระบวนการ และทัศนคติ
ในการท างานบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน 
ท าให้ไม่สามารถการ บูรณาการงานประจ าสู่การจัดการความรู้ 
(explicit knowledge และtacit knowledge) ไม่มีการจัดการ
ความรู้ระดับมหาวิทยาลัย และคู่มือการจัดการความรู้  
  •  ระดับความเสี่ยงลดลง ในระดับท่ียอมรับได้ มีค่าคะแนน ที่ ≤ 
๖ จ านวน ๗ ปัจจัยความเสี่ยง คือ 
   (๑) RF๑๐ การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ. ก าหนดไว้  
   (๒) RF๑๕ เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคลากรหรือ
องค์กร  
   (๓) RF๑๓ ไม่มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุง
การท างาน และระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา และไม่มีการน าแนวปฏิบัติและงานวิจัยด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์  
   (๔) RF๘ ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ชัดเจน และไม่มี
การสื่อสารระหว่างสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ และไม่
มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ดูแลนิสิตกับสายวิชาการ  
   (๕) RF๑๑ ไม่มีเครื่องมือในการประเมินอาจารย์ที่เป็นแบบ
มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรและระบบ กระบวนการข้อมูล
ป้อนกลับมายังคณาจารย์ผู้สอน  
   (๖) RF๗ ไม่มีแผนด าเนินการในการพัฒนาบทความวารสาร ให้
เป็นมาตรฐาน และรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เกิดข้อจ ากัด
ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเกณฑ์การประเมินไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  
   (๗) RF๔ มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับ การบริหารความ
เสี่ยงยังไม่เป็นระบบ ไม่มีโครงสร้าง คณะกรรมการฯ คณะหรือ
คณะท างานฯ เพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ และไม่มี
การจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการด าเนินงานที่
ชัดเจน 
 ๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ 

ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน     
 

     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     ๑. หลักประสิทธิผล  

 
 

 
๕.๑.๔-๑  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่  ๑๒ 



๘๒ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
         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  
         มหาวิทยาลัยบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กลไกที่
ประชุมสภาวิชาการ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนจาก
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมทุกเดือน  ในส่วน
ของบุคลากร  สามารถมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
โดยมีการก าหนดสัดส่วนที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสัมมนาที่

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕ .๑ .๔ -๒   แผน ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
๕.๑ .๔ -๓   แผนการใช้ อาคารสถานที่
ร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
๕ .๑ .๔ -๔  ร าย งาน ก ารป ระชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๑  
๕ .๑ .๔ -๕  ราย งาน การป ระชุ ม ค ณ ะ 
กรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
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 



๘๓ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
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
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 
     ผลการด าเนินการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
     ๑. งานติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้ของส่วนงาน 
ประกอบ ด้วย ๓ กิจกรรมคือ (๑) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้ส่วนงาน (๒) การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ส่วนงาน และ (๓) รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ส่วน

 

 
 
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 ๒๕๖๑  
๕.๑.๕-๓ รายงานผลการจัดการความรู้เพ่ือ
มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศและภาพการ
จัดแสดงนิทรรศการ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 



๘๔ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
งาน    
     โดยส่วนงานตามโครงสร้างการด าเนินการจัดการความรู้
จ านวน ๔๒ ส่วนงาน มีส่วนงานที่รายงานผลการด าเนินงาน
ครบถ้วนทุกกิจกรรม จ านวน ๑๔ ส่วนงาน รายงาน ๒ กิจกรรม 
จ านวน ๒ ส่วนงาน รายงาน ๑ กิจกรรม จ านวน ๔ ส่วนงาน และ
ยังไม่มีรายงานผลการด าเนินการใด ๆ จ านวน ๑๙ ส่วนงาน 
     ๒. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการน าไปสู่
ภ าค ป ฏิ บั ติ ร ะดั บ ส่ วน งาน ”  ต าม กลุ่ ม ส่ วน งาน  ๖  แห่ ง 
ประกอบด้วย กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน  กลุ่มส่วนงาน
ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มส่วนงานภาคอีสานตอนบน กลุ่มส่วนงาน
ภาคอีสานตอนล่าง กลุ่มส่วนงานภาคใต้ และกลุ่มส่วนงานภาค
กลาง 
     ๓. การน าเสนอผลการจัดการความรู้ในวันแห่งการจัดการ
ความรู้  (KM Day)  ถอดรหัสความรู้บุ รพาจารย์  ในงานวัน
บุรพาจารย์  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ 
พ รรษ า มห าวิท ยาลั ยมห าจุ ฬ าล งกรณ ราชวิท ยาลั ย  จ .
พระนครศรีอยุธยา มีส่วนงานน าเสนอผลงานระดับส่วนงานจ านวน 
๒๕ ส่วนงาน และระดับบุคคลจ านวน ๑๒ ราย คัดเลือกเป็น ๓ 
ประเภท คือ (๑ ) แนวปฏิบั ติที่ ดี ในการจัดการความรู้  (๒ ) 
ผู้เชี่ยวชาญการจัดการความรู้สายวิชาการและสายปฏิบัติการ
วิชาชีพ (Buddhist academic expert and supporter expert) 
และ (๓ ) ผู้ เชี่ ยวชาญการประสานงานจัดการความรู้  (KM 
Facilitator expert) 
 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  

 
 
๕.๑.๖-๑  แผนอัตราก าลัง ๖ ปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๔  
๕.๑.๖-๒  แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
๕.๑.๖-๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ปฏิบัติการวิชาชีพ และต าแหน่งธุรการและ
บริหารทั่วไป  
๕.๑.๖-๔   โครงการอบรมการจัดการ
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   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
แผนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์  
   ๖.ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและปรับปรุงแผนฯ 
   ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน ดังนี้ 
   ๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๕  
    มหาวิทยาลัยได้ด าเนิน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
สร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และต าแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป
จ านวน ๒ รุ่น   
   รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  ผู้เข้าอบรม ๓๒ รูป/
คน 
   รุ่นที่ ๒ วันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๒, ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
และ ๘-๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้
เข้าอบรม จ านวน ๓๐ รูป/คน 
   ๒. ระดับความส าเร็จในกระบวนการบริหารงานบุคคล ค่า
เป้าหมาย ๒.๕  
    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  

ความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  
๕.๑.๖-๕   บันทึกแจ้งแผนพัฒนาบุคลากร 
และการด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร  
๕.๑.๖-๖ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
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       ๔ ) จัดท าระบบติดตามการด า เนิ น งานตามคู่ มื อการ
ปฏิบัติงาน บริหารงานบุคคล 
   ๓. ร้อยละของผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ค่า
เป้าหมาย ๓๐ รูป/คน 
   ๔. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งสูงขึ้น ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐-๒๕๖๑ ไม่ตั้งค่าเป้าหมาย 
    มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Active 
Learning คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ 
มวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  เมื่อวันที่ ๕-๗ 
กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเชิญ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
เป็นวิทยากร 
   ๕ . ระดับความส าเร็จในการใช้  ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ 
วางแผนและตัดสินใจ ค่าเป้าหมาย ระดับ ๔ 
   ๖. ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ ค่าเป้าหมาย ระดับ ๔ 
    มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่
องค์กรแห่ งความเป็นเลิศ ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม ๒๕๖๑   ผลการด า เนิ นการจัดการความรู้  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
      ๑) ติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้ของส่วนงาน ๔๒ 
ส่วนงาน 
      ๒) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ จ านวน ๒๓๑ รูป/
คน 
      ๓) น าเสนอผลการจัดการความรู้ในวันแห่งการจัดการความรู้ 
(KM Day)  ถอดรหัสความรู้บุรพาจารย์ ในงานวันบุรพาจารย์ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  
   ๗.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินเชิงพฤติกรรม ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ ๕๐   
    มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการพัฒนาระบบ โดยมีเป้าหมายจะ
ด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
   ๘. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๕๐ 
   มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการ 
   ๙. ร้อยละการรับรู้วิสัยทัศน์และทิศทางองค์กรของผู้บริหาร   
ร้อยละ ๗๐ 
   มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ๗. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม

 



๘๗ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ระบบและกลไกที่สถาบันก าหนดประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการ
บริหารและก ากับดูแลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มี
ส านักงานประกันคุณภาพด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยก ากับติดตามส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุกส่วนงานด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี้ 
     ๑. การควบคุมคุณภาพ 
         ๑ ) คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยประชุมก ากับติดตามแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ๒ ครั้ง 
         ๒) ก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
         ๓) จัดกิจกรรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ
สี่ จาก สมศ. ในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม 
๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี ม จ ร ต.ล าไทร     อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
         ๔) จัดกิจกรรมการเทียบเคียงการบริหารหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัยภายนอก ในวันที ่๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ล าพูน 
         ๕) จัดโครงการตรวจเยี่ยมให้ค าปรึกษาด้านการประกัน
คุณภาพแก่ส่วนงาน  ระหว่าง กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
         ๖) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพระหว่างส่วนงาน ระหว่าง กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๒ 
         ๗) จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการตรวจประเมิน ในวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร
ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  ม  จ  ร   ต .ล า ไท ร  อ .วั ง น้ อ ย                     
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 ๒๕๖๐ อนุมัติโดยสภา

 
 
 
๕ .๑ .๗ -๑   ค าสั่ งมห าวิทยาลั ย  เรื่ อ ง 
แต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๕.๑.๗-๒   แผนยุทธศาสตร์การประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณ ราชวิทยาลั ย  พ .ศ . ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ 
๕.๑.๗-๓   รายงานการประชุมคณะกรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๑ และ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  
๕.๑.๗-๔   แผนปฏิบัติการประจ าปี งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 
๕.๑.๗-๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
๕.๑.๗-๖  กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย   ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .
๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (ส่วนกลาง) 
๕.๑.๗-๗  กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย   ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (ส่วนกลาง) 
๕.๑.๗-๘  ประกาศ เรื่อง เป้าหมายของตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๕.๑.๗-๙  รายงานผลการจัดกิจกรรมให้
ค วาม รู้ ก าร เต รี ย ม ค วาม พ ร้ อ ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก รอบสี่ จาก สมศ.   
๕.๑.๗ -๑๐  รายงานผลกิจกรรมการ
เที ยบ เคี ย งก ารบ ริห ารห ลั ก สู ต รกั บ
มหาวิทยาลัยภายนอก  



๘๘ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม
แผน 
        ๒) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย จ านวน ๓๓ แห่ง ระหว่าง
วันที่ ๑ มถิุนายน - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
      ๕) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ใน
วันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

๕.๑.๗-๑๑ รายงานผลโครงการตรวจเยี่ยม
ให้ค าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพแก่
ส่วนงาน   
๕ .๑ .๗ -๑ ๒   ร าย ง าน ผ ล โค ร งก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพระหว่างส่วนงาน  
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 ๒๕๖๐ 
๕.๑.๗-๑๔  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส่วนจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๕ .๑ .๗ -๑๕   ก าหนดการและรายชื่ อ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   
๕.๑.๗-๑๖  รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
๕.๑.๗-๑๗  รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยา
เขตและวิทยาลัย 

 
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 

 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  ผลการบริหารงานของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง 
 

ที ่ ส่วนงานจัดการศึกษา ผลการประเมิน 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๔๓ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๓.๔๗ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๓.๙๓ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๔.๔๙ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๔.๕๘ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๔.๖๕ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓.๙๕ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๔.๑๓ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๔.๗๓ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔.๖๑ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔.๐๐ 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๔.๓๖ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓.๖๓ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓.๘๙ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๔.๐๑ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๓.๕๘ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๔.๕๓ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๓.๙๒ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๓.๕๕ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๓.๘๙ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๓.๘๑ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๓.๕๔ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๔.๐๒ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๓.๙๓ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๓.๔๖ 



๙๐ 
 

ที ่ ส่วนงานจัดการศึกษา ผลการประเมิน 
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๓.๙๑ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๓.๘๒ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๔.๒๖ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๓.๗๕ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๓.๗๒ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๔.๔๐ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ๓.๐๐ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ๓.๓๓ 
๓๔ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
๓๕ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน ๑๓๑.๒๘ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
๑ รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน  ๑๓๑.๒๘ 
๒ จ านวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๓๓ 
๓ ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินที่ได้ของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๓.๙๘ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔.๐๐ คะแนน ๓.๙๘ คะแนน ๓.๙๘ ไมบ่รรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๕.๒-๑ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย 
๕.๒-๒ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 
 
 
 



๙๑ 
 

 
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  
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยก ากับติดตามควบคุม
คุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ดังนี้ 
     ๑. ระดับหลักสูตร 
         ๑) พัฒนาระบบประเมินออนไลน์ (e-SAR) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินในทุกระดับ 
         ๒) จัดท าปฏิทินก าหนดระยะเวลาการจัดท าและส่ง
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร  
         ๓) ก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรจัดท าข้อมูลอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยกรอก
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ส านักงานประกันคุณภาพพัฒนาขึ้น 
         ๔) การก ากับดูแลการกรอกข้อมูลในระบบ MCU e-SAR 
และ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ของทุกส่วนงานจัด
การศึกษา 
     ๒.ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย  
         ๑ ) คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โดยน าเข้าพิจารณาในคราว
ประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และ
ติดตามผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน

 
 
 

 
 
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 
๒๕๖๑ 
๕.๓.๑-๖  โปรแกรมรายงานผลการ
ประเมินออนไลน์ MCU e-SAR  
http://qa.mcu.ac.th/ 
๕.๓.๑-๗   ปฏิทินกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลัย 
๕.๓.๑-๘   แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 
๒๕๖๐ 
๕.๓.๑-๙ คูม่ือ admin หลักสูตร admin 
ส่วนงาน 
๕.๓.๑-๑๐   ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 



๙๒ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
        ๒) ก าหนดปฏิทินก าหนดระยะเวลาการจัดท าและส่ง
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย  
        ๓) การก ากับดูแลการกรอกข้อมูลในระบบ MCU e-SAR 
และ CHE QA Online ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 
        ๔) ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 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
ของส่วนงาน  
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยประชุม เพื่ อก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
   ๑. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พิจารณา
(๑) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(๒) เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณ วิทยาเขต วิทยาลัยและสถาบัน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
   ๒. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิจารณาให้
ความเห็นและอนุมัติ ใน ๔ ประเด็น คือ (๑) แผนพัฒนาคุณภาพ
จากผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย (๒) แผนพัฒนาคุณภาพจากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ
สถาบัน (๓) แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ (๔) การใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPeX) ของคณะ วิทยา
เขต วิทยาลัย 
      ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพ

 
 

 
 
๕.๓.๒ -๑   ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
๕ .๓ .๒ -๒   ราย งานการประชุ ม คณ ะ 
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕ .๓ .๒ -๓  ร าย ง าน ก า รป ระ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 



๙๓ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การศึกษา น าเสนอวาระการประชุมด้านประกันคุณภาพการ 
ศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ จ านวน ๔ เรื่อง 
ดังนี้ 
   ๑. ขออนุมัติรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
    ๒.ขออนุมัติเป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยหรือสถาบัน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
   ๓.ขออนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
   ๔. ขออนุมัติใช้การประเมนิคณุภาพการศึกษาวทิยาลัยสงฆน์คร
น่านผ่านระบบ EdPEx (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑) 
 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.๒๕๖๑ จัดสรรงบประมาณ จ านวน 
๔,๔๗๐,๓๖๐ บาท 

        - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดสรรงบประมาณ จ านวน 
๒,๗๗๗,๔๐๐ 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. ๒๕๖๑ 
๕.๓.๓-๔   แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบ 
ประมาณ ๒๕๖๑ ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๕.๓.๓ -๕  กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕.๓.๓-๔   แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบ 
ประมาณ ๒๕๖๒ ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

 ๔. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน

 

 



๙๔ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

       คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมแผนพัฒนาคุณภาพ เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติให้ด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
๕.๓.๔-๑   รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
๕.๓.๔-๒   รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
๕.๓.๔-๓  รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยา
เขตและวิทยาลัย 
๕.๓.๔-๔ รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 

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

      มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการ
ประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ ท าให้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตร
มีผลการประเมินคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
    ๑. ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรทั้งหมด ๕๓ หลักสูตร ไม่
ผ่าน ๓ หลักสูตร (ร้อยละ ๕.๖๖) ผ่าน ๕๐ หลักสูตร (ร้อยละ 
๙๔.๓๔) โดยมีระดับคุณภาพปานกลาง ๑๑ หลักสูตร (ร้อยละ 
๒๐.๗๕) ระดับดี ๓๗ หลักสูตร (ร้อยละ๖๙.๘๑) และระดับดีมาก 
๒ หลักสูตร (ร้อยละ ๓.๗๗) 
    ๒. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรทั้งหมด ๕๕ หลักสูตร ผ่าน 
๕๕ หลักสูตร (ร้อยละ ๑๐๐) โดยมีระดับคุณภาพปานกลาง ๑๐ 
หลักสูตร (ร้อยละ ๑๘.๑๘) ระดับดี  ๔๓ หลักสูตร (ร้อยละ 
๗๘.๑๘) และระดับดีมาก ๒ หลักสูตร (ร้อยละ ๓.๖๔) 
    ๓. ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรทั้งหมด ๑๐๔ หลักสูตร 
ผ่าน ๑๐๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

 
๕.๓.๕-๑ แผนพัฒนาคณุภาพ
(Improvement Plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 
๒๕๖๐ 
๕.๓.๕-๒ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน ระ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๕.๓.๕-๓ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน ระ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๕.๓.๕-๔ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน ระ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 
๑ การก ากับมาตรฐาน 
 
    ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรทั้งหมด ๑๐๔ หลักสูตร ผ่าน 
๑๐๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
    ๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรีเปิดสอน ๕๔ สาขาวิชา 
    ๒ . หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอน ๑ 
สาขาวิชา 

 
 
 
๕.๓.๖-๑  ผลการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระบบ Che 
QA Online 



๙๕ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
    ๓. หลักสูตระดับปริญญาโท เปิดสอน ๓๕ สาขาวิชา 
    ๔. หลักสูตรระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๑๔ สาขาวิชา 
 

 
 

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

 ๒. ควรสร้างระบบและกลไกการก ากับติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยทีส่ะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี  
 



๙๖ 
 

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 

๓๖๗.๘๕ ๑๐๔ (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุก
หลักสูตรในสถาบัน = ๓.๕๔

คะแนน) 

๓.๕๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละ ๔๕ ๖๓๒ ๑,๒๑๘ (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก=๕๑.๘๙

ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ ๕.๐๐๐) 

๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละ ๔๐ ๓๑๔ ๑,๒๑๘ (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ=

๒๕.๗๘ ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 
๒.๑๕) 

๒.๑๕ 

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 

๑๓๗.๕๔ ๓๓ (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุก
คณะวิชาในสถาบัน = ๔.๑๗ 

คะแนน) 

๔.๑๗ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ๔.๕๑ 
คะแนน 

๑๕๗.๒๐ ๓๓ (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุก
คณะวิชาในสถาบัน = ๔.๗๖ 

คะแนน) 

๔.๗๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๖ ข้อ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๗ ข้อ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ๖ ข้อ - - ๗ ๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ๔.๐๐ 
คะแนน 

๑๓๑.๒๘ ๓๓ ๓.๙๘ ๓.๙๘ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ๖ ข้อ - - ๖ ๕.๐๐ 



๙๗ 
 

 

 ๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑–๒.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑–๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิต 

๓.๕๘ ๕.๐๐ ๓.๕๔ ๔.๑๔ การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การวิจัย 

๔.๑๗ ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๔.๖๖ การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๓ 
การบริการวิชาการ 

 ๕.๐๐  ๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๔ 
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 ๕.๐๐  ๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๕ 
การบริหารจัดการ 

 ๕.๐๐ ๓.๙๘ ๔.๖๖ การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

๓.๗๗ 
 

๕.๐๐ ๔.๑๑ ๔.๕๑ 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
การ

ด าเนินงาน
ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

 


