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คํานํา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาเปนอยางดี โดยถือเปนหัวใจสําคัญและเปนนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในอันที่จะเปนกลไก

ขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา มีคุณภาพในทุกพันธกิจ เริ่ม

ตั้งแตการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลมนี้ เปนการประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ แสดงถึงผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

ขอมูลที่เกี่ยวของ การวิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหทราบสถานภาพที่แทจริงอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐาน

ที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง สอดคลองกับเกณฑประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้ แบงเปนปจจัยนําเขา (Input) ๓ ตัวบงชี้ กระบวนการ (Process) ๗ 

ตัวบงชี้ ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) ๓ ตัวบงชี้ ใชระบบการใหคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

 ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกสวนงานที่ไดรวมมือรวมใจในการดําเนินงานจัดการศกึษาของ

มหาวิทยาลัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะ

เปนขอมูลสําคัญเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ

สืบไป  

 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 

          

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 
หนา 

คํานํา  
สารบัญ 
บทสรุปผูบริหาร   (๑)  
บทท่ี ๑  บทนํา   ๑   
 ๑.๑  ชื่อสถาบัน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา ๑   
 ๑.๒  ปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน ๔   
 ๑.๓ โครงสรางองคกร ๕ 
 ๑.๔ รายชื่อผูบรหิารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๖ 
 ๑.๕ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน ๘ 
 ๑.๖ จํานวนนิสิต ๑๗  
 ๑.๗  จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรสายปฏิบัติการ ๑๙ 
 ๑.๘ งบประมาณและอาคารสถานที ่ ๒๒  
 ๑.๙ เอกลักษณ อัตลักษณมหาวิทยาลัยและอัตลกัษณบัณฑิต ๒๙ 
 ๑.๑๐ การปรับปรงุตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินปการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๐ 
บทท่ี ๒  ผลการประเมินตามตัวบงชี้ ๓๖  
 องคประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต ๓๖  
 องคประกอบที่ ๒  การวิจัย ๕๒ 
 องคประกอบที่ ๓  การบริการทางวิชาการ ๖๔  
 องคประกอบที่ ๔  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ๖๙  
 องคประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ ๗๖ 
บทท่ี ๓ สรุปผลการประเมิน ๑๐๐  
  ๓.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ  ๑๐๐ 
   ๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ ๑๐๑ 
ภาคผนวก       ๑๐๒ 
 ขอมูลพื้นฐานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๐๓ 
  คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
   เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๑๓ 
     คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
   เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
               ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ๑๑๕ 



(๑) 
 

 
บทสรปุผูบริหาร 

 
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทยที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดทรงสถาปนาขึ้น เมื่อปพุทธศักราช 

๒๔๓๐ เพื่อเปนสถาบันการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ 

 ตอมา ในปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใหมี

สถานภาพเปนนิติบุคคล และเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีวัตถุประสงคใหการศึกษา วิจัย สงเสริมและ

ใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทั้งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ๕ คณะ ๑๑ วิทยาเขต ๑๗ วิทยาลัย ๓ โครงการขยาย

หองเรียน และ ๑๔ หนวยวิทยบริการ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันสมทบในประเทศไทย ๑ แหง และสถาบันสมทบ

ในตางประเทศ ๖ แหง  
 

๑. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 
 
 

     ๑.๑ ดานการผลิตบัณฑิต 
 ปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเปดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวนทั้งหมด ๕๓
หลักสูตร โดยจําแนกเปน ปริญญาตรี ๒๒ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๑๘ 
หลักสูตร ปริญญาเอก ๑๒ หลักสูตร อาจารย ๑,๒๒๙ รูป/คน ผลิตผลงานวิชาการตีพิมพเผยแพร ๑,๐๔๐ 
เรื่อง นิสิตทั้งสิ้น ๒๔,๓๔๔   รูป/คน แยกเปนปริญญาตรี  ๒๐,๒๐๑ รูป/คน  ปริญญาโท  ๒,๘๖๑ รูป/คน 
และปริญญาเอก  ๑,๒๘๒ รูป/คน ในจํานวนนิสิตทั้งสิ้นมีนิสิตชาวตางประเทศ ๑,๐๖๒  รูป/คน จาก ๑๗ 
ประเทศ นิสิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๙  ทั้งสิ้น ๔,๖๖๐ รูป/คน จําแนกเปนปริญญาตรี ๓,๔๙๖ 
รูป/คน ปริญญาโท ๘๓๕ รูป/คน และปริญญาเอก ๓๒๙ รูป/คน  
 

     ๑.๒ ดานการวิจัย 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ไดอนุมัติงบสนับสนุนโครงการวิจัย จํานวน ๒๐๘ 

โครงการจํานวนเงินอุดหนุน ๓๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท และปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไดอนุมัติงบประมาณสนับสนุน
โครงการ จํานวน ๓๗๓ โครงการ รวมเปนเงิน ๔๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท เนนการวิจัยดานหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาและการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการกับศาสตรตางๆ เชน พระพุทธศาสนาในอาเซียน : 
ประวัติศาสตรและความสัมพันธทางสังคม  ศึกษาวิเคราะหหลักจริยศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา  การ
จัดการความขัดแยงของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา  การบูรณาการหลักคําสอนและแนวปฏิบัติเพื่อสงเสรมิ
การอยูรวมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสตและอิสลามในประเทศไทย  Eco-Town : รูปแบบและการจัดการ
สิ่งแวดลอมของวัดในกรุงเทพมหานครตามหลักนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนา และการพัฒนาระบบสืบคนและ
การอนุรักษเอกสารและคัมภีรโบราณของวัดในสังคมไทย 

 

 ๑.๓ ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
           ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณดานบริการวิชาการทั้งสิ้น ๔๙๔,๘๗๓,๔๖๐ 
บาท เพื่อดําเนินงานโครงการดานการบริการวิชาการ ๓๓๑ โครงการ  โครงการบริการวิชาการแกสังคมของ



(๒) 
 

มหาวิทยาลัยที่สรางความเขมแข็งกอประโยชนเกิดคุณคาตอชุมชนและสังคมอยางโดดเดน ไดแก โครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน โครงการอบรมวิปสสนากัมมัฏฐาน
แกประชาชนทั่วไป โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา และโครงการสวดมนตปใหมวิถีไทยวิถีพุทธ    

 

  ๑.๔ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะ

การผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๑๐๐,๑๖๙,๑๙๐ บาท เพื่อสนับสนุนใหแตละสวนงานของ
มหาวิทยาลัย จัดโครงการตามวัฒนธรรมและประเพณีในทองถิ่นนั้นๆ โดยดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๒๗๑ โครงการ   

 ในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ซึ่งรัฐบาลและ
มหาเถรสมาคมสนับสนุน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมืออันดีระหวางชุมชนชาวพุทธและองคกรชาวพุทธ
ตั้งแตระดับประเทศถึงนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล จัดอยางตอเนื่อง กิจกรรมประกอบดวย ปาฐกถา 
อภิปราย บรรยายทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการงานดานพระพุทธศาสนา การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ 
และการจัดพิมพหนังสือพระพุทธศาสนา 
       มหาวิทยาลัยรวมกับคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก จัดทําพระไตรปฎกสากล
( Common Buddhist Text:  Guidance and Insight from  the Buddha)  ฉ บั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย                    
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งรวบรวมคําสอนที่เปนหัวใจหลักทางพระพุทธศาสนา ๓ นิกาย คือ เถรวาท 
มหายานและวัชรยาน จาก ๔ ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาสันสฤต ภาษาทิเบตและภาษาจีน แปลเรียบเรียงเปน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพรโดยจัดพิมพเปนหนังสือแจกจายไปตามโรงแรมชั้นนําทั่วโลก  

 

 

๒. ผลการประเมินตนเอง 
  

องคประกอบ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
๑. การผลิตบัณฑิต ๓.๙๒ ดี 
๒. การวิจัย ๔.๗๒ ดีมาก 
๓. การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ดีมาก 
๔. การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๕. การบริหารจัดการ ๔.๒๗ ดี 

รวม ๔.๓๕ ดี 

๓. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๓.๑ ควรวิเคราะหผลการดําเนินงานหลักสูตรในประเด็นอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนนิสิต 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคาการบริหารหลักสูตร จากนั้น จัดทําแผนปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของทุกสวนงานในสังกัด และดําเนินการกํากับ
ติดตามใหเปนไปตามแผน เพื่อใหหลักสูตรไดรับการรับรองคุณภาพ โดยเปนการดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย 



(๓) 
 

๓.๒ ควรวางแผนพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงวิชาการ โดยการวิเคราะหขอมูลรายบุคคล กําหนด
เปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสรางแรงจูงใจเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

๓.๓ ควรพัฒนาอาจารยและนักวิจัยดานการเขียนบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
เผยแพรในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ 

๓.๔ ควรสงเสริมและสนับสนุนคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ เพื่อใหคณาจารยและนิสิตมีโอกาสนําเสนอผลงาน พรอมทั้งตีพิมพผลงานในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings)  ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

๓.๕ ควรจัดตั้งสถาบันหรือศูนยความเปนเลิศดานวิชาการพระพุทธศาสนา เพื่อสรางองคความรู วิจัย 
และพัฒนาตอยอดองคความรูทางพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ 

๓.๖ ควรกําหนดภาระงานใหคณาจารยเขามามีบทบาทในการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา
และนําผลการดําเนินงานไปบูรณาการหรือพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยใหมากขึ้น 

๓.๗ ควรจัดใหมีการติดตามประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการบริการวิชาการแกสังคม โดยการ
มีสวนรวมของผูใหบริการ และผูรับบริการ ตลอดจนนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน กระบวนการและ
ผลสัมฤทธ์ิอยางสม่ําเสมอ 
 ๓.๘ ควรทําแผนงานในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหชัดเจน ประเมินแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและผลสัมฤทธิ์โครงการ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ และมีการนําผลการ
ประเมินไปใชในปการศึกษาตอไป ครบกระบวนการ PDCA ตามเกณฑมาตรฐาน 

๓.๙ ควรสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยของมหาวิทยาลัย ทําแผนการสอนที่บูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลสําเร็จและนําผลการประเมินไปปรับปรุงให
ดียิ่งขึ้น ในปการศึกษาตอไป 
  ๓.๑๐ มหาวิทยาลัยจัดทําคูมือบริหารจัดการหลักสูตร พรอมทั้งกํากับติดตามใหทุกหลักสูตรนําไปสู
การปฏิบัติตามบริบทของหลักสูตร  โดยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให
เกิดผล 

 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ชื่อสถาบัน ที่ต้ัง และประวัติความเปนมา  
 

 ๑.๑.๑  ชื่อสถาบัน 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 ๑.๑.๒ ท่ีตั้ง 
 เลขที่  ๓ วัดมหาธาตุยุ วราชรังสฤษฎิ์  ท าพระจันทร  ถนนมหาราช เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ๑๐๒๐๐ โทรศัพท ๐-๒๒๒๒-๒๘๓๖,๐-๒๒๒๕-๘๖๘๖,๐-๒๒๒-๑๘๖๗ 
โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๖๙๕๐, ๐-๒๒๒๑-๙๘๖๕,๐-๒๖๒๓-๕๖๐๘  และไดขยายการศึกษาไปที่ เลขที่ ๗๙ หมู ๑ 
ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 
๑๓๑๗๐  โทรศัพท ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐,๐-๓๕๓๕-๔๗๑๐  โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๖ 

 Website: mcu.ac.th  
   

 ๑.๑.๓ ประวัติความเปนมา  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทยที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดทรงสถาปนาขึ้น ณ 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเปนสถาบันการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ สามเณร
และคฤหัสถ โดยพระราชทานนามวา มหาธาตุวิทยาลัย เมื่อปพุทธศักราช ๒๔๓๐ และไดเปดดําเนินการศึกษา
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๓๒ 

  ตอมาไดทรงเปลี่ยนจาก มหาธาตุวิทยาลัย เปน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๓๙ แตยังคงจัดการศึกษาเฉพาะปริยัติธรรมแผนกบาลี
เทานั้น ยังมิไดดําเนินการศึกษาในรูปแบบอุดมศึกษาหรือรูปแบบมหาวิทยาลัย ตามพระราชประสงคของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ ๙ 
มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ชอย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุสมัยนั้น พรอมทั้ง
พระเถรานุเถระฝายมหานิกาย จํานวน ๕๗ รูปไดประชุมพรอมกันที่ตําหนักสมเด็จฯ วัดมหาธาตุ ปรึกษาหารือ
ไดขอยุติที่จะเปดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย เปดรับผูสนใจวิชาพระพุทธศาสนาพระปริยัติสัทธรรมชัน้สงู 
ภาษาตางประเทศและวิทยาการบางอยางอันเปนอุปกรณแกการคนควาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศใชระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดรับพระภิกษุ
สามเณรผูสอบไดตั้งแตเปรียญธรรม ๔ ประโยคข้ึนไปเขาศึกษา พระภิกษุสามเณรที่เขาศึกษารุนแรกนี้มีจํานวน 
๑๕๖ รูป เปดการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ โดยจัดใหเรียนวิชาพื้นฐาน เรียกวา 
การศึกษาระดับชั้นอบรมพื้นความรูจนถึงช้ันเตรียมอุดมศึกษาเปนเวลา ๔ ป ตั้งแตพุทธศักราช ๒๔๙๐-๒๔๙๔ 
จากนั้นจึงใหเรียนตอระดับปริญญาตรีในคณะพุทธศาสตร ซึ่งเปดเปนคณะแรก รับพระภิกษุสามเณรที่จบ
ชั้นเตรียมอุดมศึกษานี้และเปนผูสอบไดตั้งแตเปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป จํานวนผูผานการคัดเลือกใหเขา
ศึกษาปแรกในคณะพุทธศาสตร ปการศึกษา ๒๔๙๔ จํานวน ๑๖ รูป สําเร็จการศึกษาในป ๒๔๙๘ เปนพุทธ
ศาสตรบัณฑิตรุนแรกจํานวน ๖ รูป  



๒ 
 

    พุทธศักราช ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมไดออกคําสั่งเรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ พ.ศ.
๒๕๑๒ จํานวน ๑๒ ขอ สาระสําคัญของขอ ๓ ระบุสวนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว
วา “ใหการศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
ซึ่งดําเนินการอยูแลว เปนการศึกษาของคณะสงฆ” 

    พุทธศักราช ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช องคเอกอัคร
ศาสนูปถัมภก รัชกาลปจจุบัน โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติ กําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมาตรา ๔ (๓) กําหนด
ไววา “ใหผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี”  เรียกวา “พุทธศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอวา 
“พธ.บ.” 

     พุทธศักราช ๒๕๓๐ สภามหาวิทยาลัยประกาศใชระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการบริหาร ๒๕๓๐ 

     พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใหมี
สถานภาพเปนนิติบุคคล และเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๔ 
ตอนที่ ๕๑ ก  ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  
 

 ๑.๑.๔  สวนงานที่จัดการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาทัง้ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนี้ 
    ก. สวนกลาง จัดการศึกษาในระดับคณะตาง ๆ ดังนี ้ 

  ๑)  บัณฑิตวิทยาลัย  
  ๒)  คณะพุทธศาสตร  
  ๓) คณะครุศาสตร  
  ๔)  คณะมนุษยศาสตร  
  ๕) คณะสังคมศาสตร  

     ข. สวนภูมิภาค จัดการศึกษาในระดับตาง ๆ ดังนี ้
- ระดับวิทยาเขต  
  ๑) วิทยาเขตหนองคาย  
 ๒) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 ๓) วิทยาเขตเชียงใหม  
 ๔) วิทยาเขตขอนแกน  
 ๕) วิทยาเขตนครราชสมีา  
 ๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี  
 ๗) วิทยาเขตแพร  
 ๘) วิทยาเขตสุรินทร  
 ๙) วิทยาเขตพะเยา  
 ๑๐) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
 ๑๑) วิทยาเขตนครสวรรค 
 



๓ 
 

- ระดับวิทยาลัย 
 ๑) วิทยาลัยสงฆเลย  
 ๒) วิทยาลัยสงฆนครพนม  
 ๓) วิทยาลัยสงฆลําพูน  
 ๔) วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
 ๕) วิทยาลัยสงฆบุรรีัมย 
 ๖) วิทยาลัยสงฆปตตานี 
 ๗) วิทยาลัยสงฆนครนานฯ 
  ๘)  วิทยาลัยสงฆเชียงราย 
 ๙)  วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 
   ๑๐)  วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
   ๑๑)  วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ 
   ๑๒)  วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาต ิ
   ๑๓)  วิทยาลัยพระธรรมทูต 
   ๑๔)  วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวด ี
   ๑๕) วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
   ๑๖) วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 
   ๑๗) วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ 
   ๑๘) วิทยาลัยสงฆราชบุร ี
 

- ระดับโครงการขยายหองเรียน  
 ๑) โครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร วัดพิกลุทอง ตําบลพิกลุทอง อําเภอ 
  ทาชาง จังหวัดสิงหบรุ ี
 ๒) โครงการขยายหองเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม ตําบลตลาด  

   อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฏรธานี 
 ๓) โครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
  ตําบลบานใต อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรุ ี

 

- ระดับหนวยวิทยบริการ   
 ๑) หนวยวิทยบรกิารคณะพุทธศาสตร วัดหงษประดิษฐาราม อําเภอหาดใหญ  
  จังหวัดสงขลา 
 ๒) หนวยวิทยบรกิารวิทยาเขตขอนแกน วัดอภิสิทธิ์ อําเภอเมือง  
  จังหวัดมหาสารคาม                         
 ๓) หนวยวิทยบรกิารคณะสงัคมศาสตร วัดพระรปู อําเภอเมือง  
  จังหวัดเพชรบรุี                     
 ๔)  หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร  วัดใหญอินทาราม  (พระอารามหลวง)  
  อําเภอเมือง จังหวัดชลบรุ ี
 ๕) หนวยวิทยบรกิารคณะสงัคมศาสตร วัดปาประดู(พระอารามหลวง) อําเภอเมอืง     
  จังหวัดระยอง 



๔ 
 

 ๖)  หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร พทุธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง  
  จังหวัดจันทบรุี  
 ๗) หนวยวิทยบรกิารคณะสงัคมศาสตร วัดปาเลไลยกวรวิหาร อาํเภอเมือง  
  จังหวัดสุพรรณบรุี  
  ๘) หนวยวิทยบรกิารคณะสงัคมศาสตร วัดสระแกว อําเภอเมือง  
  จังหวัดสระแกว 
  ๙) หนวยวิทยบรกิารวิทยาเขตขอนแกน วัดอภิสิทธิ์ อําเภอเมือง  
  จังหวัดมหาสารคาม   
   ๑๐) หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
   ๑๑) หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดหมอนไม อําเภอเมือง  
  จังหวัดอุตรดิตถ   
   ๑๒) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค วัดหนองขุนชาติ อําเภอหนองฉาง  
  จังหวัดอทุัยธานี  
   ๑๓) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค วัดพระบรมธาตุ อําเภอเมอืง  
  จังหวัดกําแพงเพชร  
   ๑๔) หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆนครสวรรค วัดพฤกษะวันโชติการาม  
  อําเภอตะพานหิน จงัหวัดพจิิตร  

 
 ค.  สถาบันสมทบ  

    สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมีจํานวน ๗ สถาบัน  (ในประเทศ ๑ และตางประเทศ ๖) ทํา
หนาที่จัดการศึกษาดวยหลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  
   ๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดอกกุก ชอนบอบ ประเทศเกาหลีใต  
  ๒) มหาปญญาวิทยาลัย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
  ๓) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน จู ไตหวัน 

  ๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา ประเทศศรีลังกา 
 ๕) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร ประเทศสิงคโปร 
 ๖) ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรัหม ประเทศสิงคโปร 
 ๗) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี 

 
๑.๒  ปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน  
 ๑.๒.๑ ปรัชญา   

         จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม 
 ๑.๒.๒ ปณิธาน   
                  ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ 
 ๑.๒.๓ วิสัยทัศน   

        มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก 
 



๕ 
 

๑.๓ โครงสรางองคกร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

สภาวิชาการ 

กรรมการบริหารงานบุคคล 

กรรมการกํากับนโยบายและแผนฯ 

กรรมการประกันคุณภาพ

กรรมการการเงินและทรัพยสิน 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษาอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี 

หองเรียน/หนวยวิทยบริการ 

คณะ สํานัก/สถาบัน/ศูนย วิทยาเขต วิทยาลัย 

 สํานักงานอธิการบดี 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
 สํานักหอสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สํานักสงเสริมพระพุทธ 

ศาสนาและบริการสังคม 
 สถาบันภาษา 
 สํานักทะเบียนและวัดผล 
 สถาบันวิปสสนาธุระ 
 ศูนยอาเซียนศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
 คณะพุทธศาสตร 
 คณะครุศาสตร 
 คณะมนุษยศาสตร 
 คณะสังคมศาสตร 

 วิทยาเขตหนองคาย 
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 วิทยาเขตเชียงใหม 
 วิทยาเขตขอนแกน 
 วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 วิทยาเขตนครราชสีมา 
 วิทยาเขตแพร 
 วิทยาเขตสุรินทร 
 วิทยาเขตพะเยา 
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
 วิทยาเขตนครสวรรค 

หองเรียน/หนวยวิทยบริการ 

สถาบันสมทบ ๗ แหง 

 มหาปญญาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 
 มหาวิทยาลัยชินเจี๋ย ไตหวัน 
 วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา 
 วิทยาลัยพระพุทธศาสนา  ประเทศสิงคโปร  
 ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรัหม ประเทศสิงคโปร 
 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี 

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 
 วิทยาลัยสงฆเลย 
 วิทยาลัยสงฆลําพูน 
 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 
 วิทยาลัยสงฆปตตานี 
 วิทยาลัยสงฆนครนานฯ  
 วิทยาลัยสงฆเชียงราย  
 วิทยาลัยนครลําปาง  
 วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
 วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
 วิทยาลัยพุทธศาสตร

นานาชาติ 
 วิทยาลัยพระธรรมทูต 
 วิทยาลัยสงฆพุทธปญญา

ศรีทวารวดี 
 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 
 วิทยาลัยสงฆพอขุนผา

เมือง เพชรบูรณ 
 วิทยาลัยสงฆราชบุรี 
 

หองเรียน/หนวยวิทยบริการ 



๖ 
 

๑.๔ รายชื่อผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
๑.๔.๑ ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ที่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตําแหนง 

๑ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี 
๒ พระราชวรเมธี,ดร. (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดฝีายบริหาร 

รักษาการผูอํานวยการศูนยอาเซียนศึกษา 
๓ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมจฺินต สมฺมาปฺโญ) รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
๔ พระสุวรรณเมธาภรณ,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๕ พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร) รองอธิการบดฝีายกจิการนสิิต 

รักษาการผูอํานวยการสถาบันภาษา 
๖ พระโสภณวชิราภรณ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดฝีายกจิการตางประเทศ 

รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต 
๗ พระเมธีธรรมาจารย (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดฝีายประชาสัมพันธและเผยแผ 
๘ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดฝีายกจิการทั่วไป 
๙ พระมหาสมบรูณ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐ พระราชปริยัติมุน,ีผศ.ดร. (เทียบ สริิญาโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร 
๑๑ พระครูโสภณพุทธิศาสตร,ผศ.ดร.  

(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) 
คณบดีคณะครุศาสตร 

๑๒ พระครสูังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
๑๓ พระครปูริยัตกิิตติธํารง,รศ.ดร.(ทองขาว กิตฺติธโร) คณบดีคณะสังคมศาสตร 
๑๔ พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป,ดร. ผูชวยอธิการบดฝีายตรวจสอบ 

รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
๑๕ พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. (สุทิตย อาภากโร) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพทุธศาสตร 
๑๖ พระราชสิทธิมุนี วิ.,ดร.(บญุชิต ญาณวโร) ผูอํานวยการสถาบันวิปสสนาธุระ 
๑๗ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. (โชว ทสฺสนโีย) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสงัคม 
๑๘ พระครปูริยัตริัตนาภรณ (โกวิทย สริิวณฺโณ) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๑๙ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล 
๒๐ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ 

รักษาการผูชวยอธิการบดฝีายวิชาการ 
๒๑ ดร.สรายุทธ อุดม ผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 
๒๒ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน ติสสฺรวาที) ผูชวยอธิการบดฝีายประกันคุณภาพ 
๒๓ รศ.ดร.ธีรยทุธ พึ่งเทียร ผูชวยอธิการบดฝีายแผนยุทธศาสตร 
๒๔ ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผูชวยอธิการบดฝีายแผนงบประมาณ 
๒๕ นายอุดร เขียวออน ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการวิทยาเขต 
๒๖ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รักษาการผูชวยอธิการบดฝีายกจิการนสิิต 
๒๗ ผศ.ดร.อทิธิพล แกวพลิา ผูชวยอธิการบดฝีายประชาสัมพันธ 



๗ 
 

ที่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตําแหนง 

๒๘ ผศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกรู ผูชวยอธิการบดฝีายบริการสังคม 
๒๙ พระมหาชะเอม สุวีโร,ผศ. ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการตางประเทศ 
๓๐ ผศ.ดร.พเิชฐ ทั่งโต ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการทั่วไป 
๓๑ รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษธนาคม ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพเิศษ 

 
๑.๔.๒ ผูบริหารมหาวิทยาลัย สวนภูมิภาค 
 

ที่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตําแหนง 
๑ พระราชรัตนาลงกรณ,ดร. (พสิิฏฐ สุวีโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
๒ พระเทพปญญาสุธี (พรอม โกวิโท) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓ พระเทพสิงหวราจารย (โสภณ โสภโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม 
๔ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สกุันยา อรุโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน 
๕ พระราชสีมาภรณ (วันชัย กนฺตจารี) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
๖ พระเทพวราจารย,ดร. (ศรีพร วรวิฺู) รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 
๗ พระราชเขมากร,ผศ.ดร. (ประยุทธ ภูริทตฺโต) รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร 
๘ พระธรรมโมลี,ดร. (ทองอยู ญาณวิสทฺุโธ) รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร 
๙ พระราชปริยัติ,ดร. (สายัณ อรินฺทโม) รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 

๑๐ สมเดจ็พระพุทธชินวงศ,ศ.พิเศษ ดร. 
(สมศักดิ์ อปุสโม) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

๑๑ พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. (ฐิตพฒัน สิริธโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 
๑๒ พระสิรริัตนเมธี (บญุเพ็ง รตนเมธี) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเลย 
๑๓ พระครสูิรเิจติยานุกิจ,ดร. (วรรณชัย ชยวณฺโณ) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม 
๑๔ พระครสูิรสิุตานุยุต,ดร. (สมาน จนฺทรํส)ี ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆลําพูน 
๑๕ พระศรรีัตนมุนี (ขวัญรกั มหาวายาโม) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
๑๖ พระศรปีริยัติธาดา (ทองสา ฐานิสสฺโร) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 
๑๗ พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม  ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆปตตานี 
๑๘ พระสุนทรมุนี (เสนห ฐานสิริ) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครนาน 
๑๙ พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเชียงราย 
๒๐ พระราชธรรมาลังการ (จันทร กตปฺุโญ) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครลําปาง 
๒๑ พระราชปริยัตสิุนทร (อมรภิรักษ ปสนฺโน) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
๒๒ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. (ธีรังกรู ธีรงฺกุโร) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
๒๓ พระราชวรเมธี,ดร. (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํสี) รก.ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 
๒๔ พระศรสีัจญาณมุนี (สมุินทร ยติกโร) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
๒๕ พระมหาอุดร ธมฺมปฺโญ รก.ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 
๒๖ พระปริยัติพัชราภรณ (สุพจน ปฺญาธโร)  ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ 
๒๗ พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล)  ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆราชบรุ ี



๘ 
 

๑.๔.๓ รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

ที่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตําแหนง 
๑ พระธรรมปญญาบดี (พีร สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒ สมเดจ็พระพฒุาจารย (สนิท ชวนปฺโญ) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๓ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๔ พระมหาโพธิวงศาจารย (ทองดี สุรเตโช) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๕ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี 
๖ สมเดจ็พระพุทธชินวงศ,ศ.พิเศษ,ดร. (สมศักดิ์ อุปสโม) กรรมการจากผูบริหาร 
๗ พระราชวรเมธี,ดร. (ประสทิธิ์ พฺรหมฺรสํี) กรรมการจากผูบริหาร 
๘ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมจินต สมฺมาปฺโญ) กรรมการจากผูบริหาร 
๙ พระสุวรรณเมธาภรณ,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) กรรมการจากผูบริหาร 

๑๐ พระครูโสภณพุทธิศาสตร,ผศ.ดร. (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) กรรมการจากผูบริหาร 
๑๒ พระเทพสิงหวราจารย (โสภณ โสภโณ) กรรมการจากผูบริหาร 
๑๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สกุันยา อรุโณ) กรรมการจากผูบริหาร 
๑๓ รองศาสตราจารย นพ.กําจร ตติยกวี  กรรมการโดยตําแหนง 
๑๔ นางสาวอาภาภรณ แกนวงศ กรรมการโดยตําแหนง 
๑๕ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ กรรมการโดยตําแหนง 
๑๖ นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ กรรมการโดยตําแหนง 
๑๗ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ กรรมการโดยตําแหนง 
๑๘ พ.ต.ท.พงศพร พราหมณเสนห กรรมการโดยตําแหนง 
๑๙ ศ.พิเศษ จํานงค  ทองประเสริฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๒๐ รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๒๑ นายนนทพล น่ิมสมบญุ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 
๑.๕ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

 

ในปการศึกษา ๒๕๕๙  มีหลักสูตรที่เปดดําเนินการเรียนการสอน รวม ๕๓ สาขาวิชา ดังนี้   
 ๑) ระดับปริญญาตรี  เปดสอน ๒๒ สาขาวิชา คือ (๑) พระพุทธศาสนา (๒) ศาสนา  (๓) ปรัชญา      
(๔) บาลีและสันสกฤต (๕) บาลีพุทธศาสตร (๖) ภาษาบาลี  (๗) พุทธศิลปกรรม (๘) สังคมศึกษา (๙) การสอน
ภาษาไทย (๑๐) การสอนภาษาอังกฤษ (๑๑) การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว (๑๒) ภาษาไทย 
(๑๓) ภาษาอังกฤษ (๑๔) จิตวิทยา (๑๕) พุทธจิตวิทยา (๑๖) การจัดการเชิงพุทธ (๑๗) รัฐศาสตร              
(๑๘) รัฐประศาสนศาสตร (๑๙) สังคมวิทยา (๒๐) สังคมสงเคราะหศาสตร  (๒๑) เศรษฐศาสตร และ         
(๒๒) นิติศาสตร 
 ๒) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปดสอน ๑ สาขาวิชา คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
          ๓) ระดับปริญญาโท เปดสอน ๒๐ สาขาวิชา คือ (๑) พระพุทธศาสนา  (๒) ปรัชญา (๓) ธรรมนิเทศ 
(๔) วิปสสนาภาวนา (๕) รัฐประศาสนศาสตร (๖) การบริหารการศึกษา (๗) ชีวิตและความตาย                   
(๘) ภาษาศาสตร (๙) การจัดการเชิงพุทธ(๑๐) ศาสนาเปรียบเทียบ (๑๑) การพัฒนาสังคม (๑๒) สันติศึกษา



๙ 
 

(๑๓)  พระไตรปฎกศึกษา(๑๔) Buddhist Studies (๑๕) พุทธจิตวิทยา (๑๖) ภาษาอังกฤษ (International 
Program) (๑๗) การสอนสังคมศึกษา (๑๘) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
 ๔) ระดับปริญญาเอก เปดสอน ๑๒ สาขาวิชา คือ (๑) พระพุทธศาสนา  (๒) ปรัชญา (๓) รัฐประศาสน
ศาสตร  (๔) การจัดการเชิงพุทธ (๕) พุทธบริหารการศึกษา (๖) พุทธจิตวิทยา (๗) Buddhist Studies (๘) การ
พัฒนาสังคม (๙) ภาษาศาสตร และ (๑๐) รัฐประศาสนศาสตร (International Program)  (๑๑) บาลีพุทธ
ศาสตร  (๑๒) สันติศึกษา 
 

ที่ สวนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ธรรมนเิทศ ๑ 

ปรัชญา ๒ 

พระพุทธศาสนา ๓ 

สันติศึกษา ๔ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา ๕ 

พระพุทธศาสนา ๖ 

สันติศึกษา ๗ 

๒ คณะพุทธศาสตร พุทธศาสตรบัณฑิต บาลสีันสกฤต ๘ 

ปรัชญา ๙ 

พระพุทธศาสนา ๑๐ 

ศาสนา ๑๑ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระไตรปฎกศึกษา ๑๒ 

ศาสนาเปรียบเทียบ ๑๓ 

หองเรียนคณะพทุธศาสตร วัดพิกุลทอง 
อ.ทาชาง จ.สิงหบรุ ี

พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๔ 

หองเรียนคณะพทุธศาสตร วัดไชยชุมพล
ชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.
กาญจนบุร ี

พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๕ 

หนวยวิทยบรกิารคณะพุทธศาสตร วัด
หงษประดิษฐาราม อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๖ 

ศาสนา ๑๗ 

๓ คณะครุศาสตร พุทธศาสตรบัณฑิต การสอน
พระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว 

๑๘ 

การสอนภาษาอังกฤษ ๑๙ 



๑๐ 
 

ที่ สวนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

การสอนภาษาไทย ๒๐ 

สังคมศึกษา ๒๑ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ๒๒ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ๒๓ 

การสอนสงัคมศึกษา ๒๔ 

จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 

๒๕ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบรหิารการศึกษา ๒๖ 

๔ คณะมนุษยศาสตร พุทธศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ๒๗ 

พุทธจิตวิทยา ๒๘ 

ภาษาอังกฤษ ๒๙ 

ภาษาไทย ๓๐ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ชีวิตและความตาย ๓๑ 

พุทธจิตวิทยา ๓๒ 

ภาษาศาสตร ๓๓ 

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

๓๔ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา ๓๕ 

ภาษาศาสตร ๓๖ 

๕ คณะสังคมศาสตร พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๓๗ 

สังคมวิทยา ๓๘ 

สังคมสงเคราะหศาสตร  ๓๙ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๔๐ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๔๑ 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ๔๒ 

นิติศาสตรบัณฑิต  ๔๓ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๔๔ 

การพัฒนาสังคม ๔๕ 



๑๑ 
 

ที่ สวนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

รัฐประศาสนศาสตร ๔๖ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๔๗ 

การพัฒนาสังคม ๔๘ 

รัฐประศาสนศาสตร ๔๙ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (International 
Program) 

 ๕๐ 

หนวยวิทยบรกิารคณะสงัคมศาสตร  
วัดพระรปู อ.เมอืง จ.เพชรบุร ี

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๕๑ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๕๒ 

หนวยวิทยบรกิารคณะสงัคมศาสตร  
วัดปาประดู อ.เมือง จ.ระยอง 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๕๓ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๕๔ 

หนวยวิทยบรกิารคณะสงัคมศาสตร  
วัดใหญอินทาราม อ.เมือง จ.ชลบรุ ี

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๕๕ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๕๖ 

หนวยวิทยบรกิารคณะสงัคมศาสตร  
พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบรุ ี

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๕๗ 

หนวยวิทยบรกิารคณะสงัคมศาสตร วัด
ปาเลไลยกวรวหิาร อ.เมือง จ.สพุรรณบุร ี

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๕๘ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๕๙ 

หนวยวิทยบรกิารคณะสงัคมศาสตร  
วัดสระแกว อ.เมือง จ.สระแกว 
 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๖๐ 

๖ วิทยาลัยเขตนครสวรรค พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๖๑ 

ภาษาอังกฤษ ๖๒ 

สังคมศึกษา ๖๓ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๖๔ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๖๕ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ๖๖ 

พระพุทธศาสนา ๖๗ 

รัฐประศาสนศาสตร ๖๘ 



๑๒ 
 

ที่ สวนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบรหิารการศึกษา ๖๙ 

พระพุทธศาสนา ๗๐ 

หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง 
จ.อุทัยธานี 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๗๑ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๗๒ 

หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค วัดพระบรมธาตุ อ.เมอืง  
จ.กําแพงเพชร 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๗๓ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๗๔ 

หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค วัดพฤกษะวันโชติการาม  
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๗๕ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๗๖ 

๗ วิทยาเขตหนองคาย พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๗๗ 

ภาษาอังกฤษ ๗๘ 

สังคมศึกษา ๗๙ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๘๐ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๘๑ 

๘ วิทยาลัยสงฆนครพนม พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ๘๒ 

พระพุทธศาสนา ๘๓ 

สังคมศึกษา ๘๔ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๘๕ 

๙ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๘๖ 

สังคมศึกษา ๘๗ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๘๘ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ๘๙ 

การพัฒนาสังคม ๙๐ 

พระพุทธศาสนา ๙๑ 

หองเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัด
พัฒนาราม อ.เมอืง จ.สุราษฎรธาน ี

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๙๒ 

ศาสนา ๙๓ 



๑๓ 
 

ที่ สวนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๙๔ 

๑๐ วิทยาเขตเชียงใหม พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ๙๕ 

พระพุทธศาสนา ๙๖ 

พุทธศิลปกรรม ๙๗ 

ภาษาบาลี ๙๘ 

ภาษาอังกฤษ ๙๙ 

สังคมสงเคราะหศาสตร ๑๐๐ 

สังคมศึกษา ๑๐๑ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๐๒ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๐๓ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ๑๐๔ 

พระพุทธศาสนา ๑๐๕ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๐๖ 

๑๑ วิทยาลัยสงฆลําพูน พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๐๗ 

ภาษาอังกฤษ ๑๐๘ 

สังคมศึกษา ๑๐๙ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๑๐ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร ๑๑๑ 

พระพุทธศาสนา ๑๑๒ 

๑๒ วิทยาเขตขอนแกน พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ๑๑๓ 

ปรัชญา ๑๑๔ 

พระพุทธศาสนา ๑๑๕ 

ภาษาอังกฤษ ๑๑๖ 

สังคมศึกษา ๑๑๗ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๑๘ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ๑๑๙ 



๑๔ 
 

ที่ สวนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

ปรัชญา ๑๒๐ 

พระพุทธศาสนา ๑๒๑ 

รัฐประศาสนศาสตร ๑๒๒ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๒๓ 

ปรัชญา ๑๒๔ 

หนวยวิทยบรกิารวิทยาเขตขอนแกน วัด
อภิสิทธิ์ อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 

พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๒๕ 

๑๓ วิทยาเขตนครราชสมีา พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๑๒๖ 

การสอนภาษาไทย ๑๒๗ 

พระพุทธศาสนา ๑๒๘ 

ภาษาอังกฤษ ๑๒๙ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๓๐ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ๑๓๑ 

พระพุทธศาสนา ๑๓๒ 

๑๔ วิทยาเขตอุบลราชธานี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ๑๓๓ 

ภาษาอังกฤษ ๑๓๔ 

ศาสนา ๑๓๕ 

สังคมศึกษา ๑๓๖ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๓๗ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๓๘ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๓๙ 

๑๕ วิทยาเขตแพร พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ๑๔๐ 

พระพุทธศาสนา ๑๔๑ 

สังคมศึกษา ๑๔๒ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๔๓ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๔๔ 

๑๖ วิทยาเขตสุรินทร พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ๑๔๕ 

พระพุทธศาสนา ๑๔๖ 



๑๕ 
 

ที่ สวนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

สังคมศึกษา ๑๔๗ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๔๘ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๔๙ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๕๐ 

๑๗ วิทยาเขตพะเยา พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ๑๕๑ 

ปรัชญา ๑๕๒ 

พระพุทธศาสนา ๑๕๓ 

สังคมศึกษา ๑๕๔ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๕๕ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๕๖ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๕๗ 

๑๘ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พุทธศาสตรบัณฑิต  บาลีพทุธศาสตร ๑๕๘ 

พระพุทธศาสนา ๑๕๙ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๖๐ 

วิปสสนาภาวนา ๑๖๑ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บาลีพทุธศาสตร ๑๖๒ 

๑๙ วิทยาลัยสงฆเลย พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ๑๖๓ 

พระพุทธศาสนา ๑๖๔ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๖๕ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ๑๖๖ 

ปรัชญา ๑๖๗ 

พระพุทธศาสนา ๑๖๘ 

ภาษาอังกฤษ ๑๖๙ 

สังคมศึกษา ๑๗๐ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๗๑ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๗๒ 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๑๗๓ 



๑๖ 
 

ที่ สวนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆพุทธชิน
ราช วัดทานา อ.เมือง จ.ตาก 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๗๔ 

หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆพุทธชิน
ราช วัดหมอนไม อ.เมอืง จ.อุตรดิตถ 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๑๗๕ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรรีัมย พุทธศาสตรบัณฑิต การสอน
พระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว 

๑๗๖ 

พระพุทธศาสนา ๑๗๗ 

การสอนภาษาอังกฤษ ๑๗๘ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๗๙ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๘๐ 

๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๑๘๑ 

ศาสนา ๑๘๒ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๘๓ 

๒๓ วิทยาลัยสงฆนครนานฯ พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ๑๘๔ 

พระพุทธศาสนา ๑๘๕ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๘๖ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๘๗ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๘๘ 

สังคมศึกษา ๑๘๙ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๙๐ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆเชียงราย พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๙๑ 

ภาษาอังกฤษ ๑๙๒ 

พุทธศิลปกรรม ๑๙๓ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๑๙๔ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง พุทธศาสตรบัณฑิต การสอน
พระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว 

๑๙๕ 



๑๗ 
 

ที่ สวนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

พระพุทธศาสนา ๑๙๖ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๑๙๗ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๙๘ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๑๙๙ 

พระพุทธศาสนา ๒๐๐ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๐๑ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๐๒ 

๒๘ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต Buddhist Studies ๒๐๓ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต Buddhist Studies ๒๐๔ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๐๕ 

 ศาสนา ๒๐๖ 

 
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๒๐๗ 

๓๐ วิทยาลัยสงฆราชบรุ ี  พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๒๐๘ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๐๙ 

๓๑ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชงิพุทธ ๒๑๐ 

พระพุทธศาสนา ๒๑๑ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๒๑๒ 

๓๒ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๑๓ 

 
 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 ๒๑๔ 

  รัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๑๕ 

๓๓ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๒๑๖ 

การจัดการเชงิพุทธ ๒๑๗ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๑๘ 

 
๑.๖ จํานวนนิสิต   
       ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีนิสิตทั้งหมด ๒๔,๓๔๔ รูป/คน จําแนกเปน ปริญญาตรี  ๒๐,๒๐๑ รูป/คน  
ปริญญาโท  ๒,๘๖๑ รูป/คน และปริญญาเอก  ๑,๒๘๒ รูป/คน  
             



๑๘ 
 

ที่ สวนงานจัดการศึกษา 
จํานวนนิสิตจําแนกตามระดับ 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย  ๑๗๕ ๒๘๙ ๔๖๔ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๔๗๕ ๑๒๕  ๖๐๐ 

(๑) หองเรียนวัดพิกุลทอง จ.สิงหบุร ี ๑๖๒   ๑๖๒ 
(๒) หองเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุร ี ๘๐   ๘๐ 
(๓) หนวยวิทยบริการวัดหงสประดิษฐาราม จ.สงขลา ๑๓๐   ๑๓๐ 

๓ คณะครุศาสตร ๕๑๕ ๓๒๗ ๑๔๖ ๙๘๘ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ๗๑๒ ๒๒๖ ๑๗๒ ๑,๑๑๐ 

(๑) สาวิกาสิกขาลัย ๒๖   ๒๖ 
๕ คณะสังคมศาสตร ๗๑๔ ๒๓๔ ๒๔๕ ๑,๑๙๓ 

(๑) หนวยวิทยบริการวัดพระรปู จ.เพชรบุร ี ๑๖๑   ๑๖๑ 
(๒) หนวยวิทยบริการวัดใหญอินทาราม จ.ชลบรุ ี ๒๗๑   ๒๗๑ 
(๓) หนวยวิทยบริการวัดปาประดู จ.ระยอง ๒๓๕   ๒๓๕ 
(๔) หนวยวิทยบริการวัดไผลอม จ.จันทบรุ ี ๙๘   ๙๘ 
(๕) หนวยวิทยบริการวัดปาเลไลย จ.สุพรรณบรุ ี ๓๑๖   ๓๑๖ 
(๖) หนวยวิทยบริการวัดสระแกว จ.สระแกว ๗๔   ๗๔ 

๖ วิทยาเขตหนองคาย ๙๒๒ ๕๕  ๙๗๗ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๕๒๒ ๒๔๒  ๗๖๔ 

(๑) หองเรียนวัดพัฒนาราม จ.สุราษฎรธาน ี ๓๕๔   ๓๕๔ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๑,๕๕๕ ๑๖๙ ๑๒๑ ๑,๘๔๕ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๑,๔๘๓ ๒๕๙ ๑๖๙ ๑,๙๑๑ 

(๑) หนวยวิทยบริการวัดอภิสทิธิ์ จ.มหาสารคาม ๑๖๖   ๑๖๖ 
๑๐ วิทยาเขตนครราชสมีา ๗๘๑ ๑๔๕  ๙๒๖ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๘๔๒ ๕๕  ๘๙๗ 
๑๒ วิทยาเขตแพร ๔๐๒ ๔๗  ๔๔๙ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๓๙๘ ๒๗  ๔๒๕ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๔๖๑ ๔๗  ๕๐๘ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒๑๔ ๑๔๒ ๗ ๓๖๓ 
๑๖ วิทยาลัยสงฆเลย ๓๘๔   ๓๘๔ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๔๔๙   ๔๔๙ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๕๘๒ ๗๘  ๖๖๐ 
๑๙ วิทยาเขตนครสวรรค ๕๐๒ ๒๐๕ ๗๐ ๗๗๗ 

(๑) หนวยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี  ๒๐๘   ๒๐๘ 
(๒) หนวยวิทยบริการ วัดพระบรมธาตุ จ.กําแพงเพชร ๒๒๐   ๒๒๐ 
(๓) หนวยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม  จ.พจิิตร  ๒๖๓   ๒๖๓ 



๑๙ 
 

ที่ สวนงานจัดการศึกษา 
จํานวนนิสิตจําแนกตามระดับ 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๗๓๔ ๖๕  ๗๙๙ 
(๑) หนวยวิทยบริการวัดทานา จ.ตาก ๑๕๘   ๑๕๘ 
(๒) หนวยวิทยบริการวัดหมอนไม จ.อุตรดิตถ ๑๓๓   ๑๓๓ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรรีัมย ๓๙๐ ๖๔  ๔๕๔ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๔๕๓   ๔๕๓ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครนานฯ ๕๐๙   ๕๐๙ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๕๒๑   ๕๒๑ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๓๙๙   ๓๙๙ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๒๗๐   ๒๗๐ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๓๗๘   ๓๗๘ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ ๒๘๑   ๒๘๑ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆราชบรุ ี ๒๑๓ ๕๑  ๒๖๔ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ๓๒๖ ๑๘  ๓๔๔ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๓๙๒   ๓๙๒ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ ๓๖๗   ๓๖๗ 
๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ  ๑๐๕ ๖๓ ๑๖๘ 

 รวม ๒๐,๒๐๑ ๒,๘๖๑ ๑,๒๘๒ ๒๔,๓๔๔ 
 

ที่มา  ขอมูลสถิติจํานวนนิสิตทั้งหมด สํานักทะเบียนและวัดผล ๒๒  สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
๑.๗ จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรสายปฏิบัติการ  
       ๑.๗.๑ จํานวนอาจารยประจําและอัตราจาง  
       ในปการศึกษา ๒๕๕๙  มีอาจารยทั้งหมด ๑,๒๒๙ รูป/คน จําแนกเปนปริญญาตรี ๒ รูป/คน  ปริญญาโท    
๖๘๑ รูป/คน ปริญญาเอก   ๕๔๖   รูป/คน  และมีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๒๑๔ รูป/คน จําแนกเปน
ผูชวยศาสตราจารย ๑๖๓ รูป/คน  รองศาสตราจารย ๔๕ รูป/คน และศาสตราจารย ๖ รูป/คน 
 

ที่ สวนงาน 

 จํานวนอาจารย 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

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

๑ บัณฑิตวิทยาลัย  ๑ ๑ ๒  ๑๔ ๔ ๒  ๑๕ ๕ ๔  

๒ คณะพุทธศาสตร ๒ ๒๔ ๑๐   ๒๐ ๖  ๑ ๔๖ ๑๖  ๑ 

๓ คณะครุศาสตร  ๙ ๓ ๑  ๒๐ ๑๑ ๗  ๒๙ ๑๔ ๘  

๔ คณะมนุษยศาสตร  ๙ ๗ ๑  ๒๓ ๘ ๓  ๓๒ ๑๕ ๔  
               



๒๐ 
 

 

 

ที ่ สวนงาน 

จํานวนอาจารย 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

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

๕ คณะสังคมศาสตร  ๔๕ ๙ ๓  ๓๗ ๑๐ ๑๐ ๔ ๘๒ ๑๙ ๑๓ ๔ 

๖ วิทยาเขตหนองคาย  ๑๗ ๑   ๑๘ ๒   ๓๕ ๓   

๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ๒๕  ๑  ๑๖ ๔   ๔๑ ๔ ๑  

๘ วิทยาเขตเชียงใหม  ๒๙ ๓   ๑๙ ๖   ๔๘ ๙   

๙ วิทยาเขตขอนแกน  ๒๗ ๔ ๑  ๑๖ ๑๖ ๓  ๔๓ ๒๐ ๔  

๑๐ วิทยาเขตนครราชสมีา  ๑๘ ๒ ๑  ๑๘ ๔   ๓๖ ๖ ๑  

๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี  ๒๙ ๒   ๑๒ ๒   ๔๑ ๔   

๑๒ วิทยาเขตแพร  ๑๙ ๔ ๑  ๑๐ ๓   ๒๙ ๗ ๑  

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร  ๑๖ ๓   ๗ ๖   ๒๓ ๙   

๑๔ วิทยาเขตพะเยา  ๑๖ ๔   ๑๐ ๑ ๒  ๒๖ ๕ ๒  

๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม 

 ๖    ๒๐ ๔ ๑  ๒๖ ๔ ๑  

๑๖ วิทยาลัยสงฆลําพูน  ๒๑    ๑๑ ๑   ๓๒ ๑   

๑๗ วิทยาลัยสงฆเลย  ๑๑ ๑   ๔ ๓   ๑๕ ๔   

๑๘ วิทยาลัยสงฆนครพนม  ๑๙    ๒ ๑   ๒๑ ๑   

๑๙ วิทยาเขตนครสวรรค  ๔๗ ๑   ๓๒ ๔ ๓  ๗๙ ๕ ๓  

๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  ๓๖ ๒   ๑๑ ๒ ๑  ๔๗ ๔ ๑  

๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรรีัมย  ๒๒  ๑  ๑๗  ๑  ๓๙  ๒  

๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี  ๒๐    ๒    ๒๒    

๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง  ๑๗ ๑   ๗ ๒   ๒๔ ๓   

๒๔ วิทยาลัยสงฆนครนาน  ๑๗    ๔ ๑   ๒๑ ๑   

๒๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ  ๑๕    ๘    ๒๓    

๒๖ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร  ๑๗ ๑   ๕ ๒   ๒๒ ๓   

๒๗ วิทยาลัยสงฆเชียงราย  ๒๒    ๕    ๒๗    

๒๘ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด  ๑๕    ๔    ๑๙    

๒๙ วิทยาลัยสงฆ 
พอขุนผาเมือง เพชรบรูณ 

 ๑๑    ๔    ๑๕    

๓๐ วิทยาลัยสงฆราชบรุ ี  ๑๐    ๗    ๑๗    



๒๑ 
 

 
๑.๗.๒  จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ 

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีบุคลากรประเภทตําแหนงสายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป  
(นับรวมอัตราจางที่มีสัญญาจางและคาตอบแทน) จากทุกสวนงาน รวมทั้งหมด ๑,๗๘๓ รูป/คน อัตราประจํา 
๔๙๖ รูป/คน อัตราจาง ๑,๒๘๗ รูป/คน โดยจําแนกเปนคุณวุฒิระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน   ๒๓๙  รูป/
คน ปริญญาตรี จํานวน  ๕๘๑  รูป/คน ปริญญาโท จํานวน ๗๗๓ รูป/คน ปริญญาเอก จํานวน  ๑๙๐  รูป/คน   

 

ที่ สวนงาน 
จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการจําแนกตามสถานะและคุณวุฒิ 

< ตรี ตรี โท เอก รวม 
ประจํา จาง ประจํา จาง ประจํา จาง ประจํา จาง  

๑ สํานัก/สถาบัน/ศูนย/
สวน/กอง 

๑๒ ๔๙ ๘๘ ๔๐ ๑๓๑ ๕๐ ๑๓ ๕ ๓๘๘ 

๒ บัณฑิตวิทยาลัย  ๑ ๑ ๖ ๕ ๙  ๘ ๓๐ 
๓ คณะพุทธศาสตร   ๑ ๑ ๔ ๙   ๑๕ 
๔ คณะครุศาสตร ๒ ๑ ๒ ๓ ๒ ๑๑  ๙ ๓๐ 
๕ คณะมนุษยศาสตร   ๑ ๔ ๓ ๘  ๑๒ ๒๘ 
๖ คณะสังคมศาสตร  ๑๔ ๑ ๒๙ ๑ ๗๐  ๑๔ ๑๒๙ 
๗ วิทยาเขตหนองคาย ๑ ๗ ๖ ๕ ๕ ๑๑  ๑๒ ๔๗ 
๘ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒ ๒ ๑๒ ๖ ๕ ๑๐   ๓๗ 
๙ วิทยาเขตเชียงใหม ๒ ๙ ๑๕ ๒๐ ๑๐ ๒๓  ๖ ๘๕ 

๑๐ วิทยาเขตขอนแกน ๓ ๒๐ ๑๕ ๔๒ ๑๒ ๒๔  ๒๐ ๑๓๖ 
๑๑ วิทยาเขตนครราชสมีา  ๖ ๗ ๖ ๔ ๑   ๒๔ 
๑๒ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๒ ๑ ๘ ๒ ๘ ๑๖  ๔ ๔๑ 
๑๓ วิทยาเขตแพร ๑ ๘ ๖ ๕ ๙ ๑๗  ๓ ๔๙ 
๑๔ วิทยาเขตสุรินทร ๑ ๑๓ ๑๐ ๑๐ ๖ ๑๐   ๕๐ 
๑๕ วิทยาเขตพะเยา  ๗ ๑๐ ๘ ๑ ๑๒  ๑ ๓๙ 

ที ่ สวนงาน 

จํานวนอาจารย 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

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

๓๑ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ  ๑๒    ๖    ๑๘    

๓๒ วิทยาลัยสงฆ 
พุทธปญญาศรีทวารวด ี

 ๘    ๑๐    ๑๘    

๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร
นานาชาติ 

     ๔ ๑  ๑ ๔ ๑  ๑ 

 รวม ๒ ๖๑๐ ๕๙ ๑๒  ๔๐๓ ๑๐๔ ๓๓ ๖ ๑๐๑๕ ๑๖๓ ๔๕ ๖ 

 รวมท้ังสิ้น ๒ ๖๘๑ ๕๔๖ ๑๒๒๙ 



๒๒ 
 

ที่ สวนงาน 
จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการจําแนกตามสถานะและคุณวุฒิ 

< ตรี ตรี โท เอก รวม 
ประจํา จาง ประจํา จาง ประจํา จาง ประจํา จาง  

๑๖ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม 

๒  ๔ ๔ ๔ ๗  ๗ ๒๘ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆนครพนม  ๑ ๒ ๗ ๒ ๑๖   ๒๘ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆลําพูน  ๖ ๓ ๙ ๑ ๑๕  ๗ ๔๑ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆเลย  ๔ ๔ ๗  ๗  ๓ ๒๕ 
๒๐ วิทยาเขตนครสวรรค  ๓๒  ๓๓ ๓ ๕๕  ๒๐ ๑๔๓ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  ๓ ๕ ๒๕ ๔ ๓๐  ๔ ๗๑ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆบุรรีัมย ๑ ๔ ๖ ๗ ๒ ๒๑  ๔ ๔๕ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๑ ๔ ๓ ๕  ๙   ๒๒ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆนครนาน  ๒ ๒ ๑๑ ๒ ๑๔   ๓๑ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๑ ๓ ๑ ๗ ๑ ๑๑   ๒๔ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆเชียงราย   ๒ ๙ ๒ ๑๑   ๒๔ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง  ๔ ๔ ๑๒  ๖  ๘ ๓๔ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ   ๓ ๖ ๑ ๙  ๓ ๒๒ 
๒๙ วิทยาลัยพุทธศาสตร

นานาชาติ 
 ๑ ๑  ๑   ๑ ๔ 

๓๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ    ๕  ๑๖  ๓ ๒๔ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ 

พุทธปญญาศรีทวารวด ี
 ๒  ๖  ๘  ๙ ๒๕ 

๓๒ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด  ๔  ๗  ๑๓  ๔ ๒๘ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆ 

พอขุนผาเมือง เพชรบรูณ 
   ๔  ๙  ๔ ๑๗ 

๓๔ วิทยาลัยสงฆราชบรุ ี    ๗  ๖  ๖ ๑๙ 
รวม ๓๑ ๒๐๘ ๒๒๓ ๓๕๘ ๒๒๙ ๕๔๔ ๑๓ ๑๗๗ ๑,๗๘๓ 

  

 หมายเหตุ  ไมนับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ๒ แหง คือ (๑) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา (๒) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  
                สํารวจ ณ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 

๑.๘ งบประมาณ และอาคารสถานที่         

      ๑.๘.๑ งบประมาณ 
 ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย มีงบประมาณเงินรายได จํานวน ๒,๕๑๙,๐๔๙,๖๐๕.๖๗ บาท 

และคาใชจายจากการดําเนินงาน จํานวน  ๒,๑๕๑,๘๒๘,๗๙๕.๘๗ บาท 

 



๒๓ 
 

หมวดงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
รายไดจากการดาํเนินงาน 
 รายไดจากรฐับาล   
  รายไดจากงบประมาณเงินอุดหนุน ๑,๘๕๙,๓๓๙,๙๑๐.๕๓  ๑,๗๕๑,๕๙๒,๙๐๐.๐๐ 
  รายไดจากงบประมาณเบิกแทนกัน   
  รวมรายไดจากรัฐบาล ๑,๘๕๙,๓๓๙,๙๑๐.๕๓  ๑,๗๕๑,๕๙๒,๙๐๐.๐๐ 
รายไดจากแหลงอื่น 
 รายไดจากการอุดหนุนและบรจิาค ๑๗๕,๗๐๒,๒๔๗.๔๘ ๒๓๖,๗๕๐,๕๒๗.๕๓ 
 รายไดจาการจัดการศึกษาและบริการ ๒๘๐,๓๕๙,๔๕๘.๕๕ ๒๕๙,๑๑๕,๒๔๓.๐๓ 
 รายไดจากการขายสินคาและบรกิาร ๒๘,๘๗๐,๗๘๕.๐๐ ๒๕,๘๙๔,๙๖๘.๘๕ 
 รายไดเงินอุดหนุนอื่น ๕๔,๕๕๔,๐๓๐.๕๗ - 
 รายไดอื่น ๑๒๐,๒๒๓,๑๗๓.๕๔ ๓๗,๑๖๖,๒๑๒.๗๐ 
 รวมรายไดจากแหลงอื่น ๖๕๙,๗๐๙,๖๙๕.๑๔ ๕๕๘,๙๒๖,๙๕๒.๑๑ 
 รวมรายไดจากการดาํเนินงาน ๒,๕๑๙,๐๔๙,๖๐๕.๖๗ ๒,๓๑๐,๕๑๙,๘๕๒.๑๑ 
คาใชจายจากการดาํเนินงาน 
 คาใชจายบุคลากร ๗๐๐,๒๕๙,๐๖๘.๐๐ ๖๒๘,๐๒๙,๐๒๓.๖๑ 
     คาตอบแทน ๒๓๒,๘๔๗,๐๑๗.๐๙ ๑๒๓,๓๒๖,๓๗๗.๐๘ 
 คาใชจายในการฝกอบรม   
 คาใชจายในการเดินทาง   
 คาวัสดุ ๔๒,๔๓๕,๑๐๔.๔๙ ๔๔,๘๘๙,๓๔๖.๙๙ 
     คาใชสอย ๒๒๖,๔๕๔,๒๗๖.๓๖ ๒๐๐,๑๑๑,๐๗๔.๗๕ 
 คาสาธารณูปโภค ๕๘,๗๒๖,๖๘๒.๙๐ ๖๘,๖๑๙,๖๔๙.๙๒ 
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ๑๓๐,๔๕๘,๗๕๑.๐๐ ๒๑๘,๖๑๔,๓๘๙.๔๑ 
 คาใชจายเงินอุดหนุน ๓๕๓,๗๘๘,๘๖๗.๐๙ ๓๕๕,๖๓๑,๕๗๖.๘๖ 
     คาใชจายหนวยงานสนับสนุนกจิกรรม มจร. ๑๑๕,๓๗๒,๓๒๔.๑๗  
 เงินอุดหนุนครูพระสอนศีลธรรม ๒๙๑,๔๘๓,๗๙๙.๒๗ ๓๘๗,๕๐๗,๑๕๘.๗๒ 
     คาใชจายอื่น ๒,๙๐๕.๕๐ ๔.๐๐ 
 รวมคาใชจายจากการดาํเนินงาน ๒,๑๕๑,๘๒๘,๗๙๕.๘๗ ๒,๐๒๖,๗๒๘,๖๐๑.๓๔ 
 รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย 
     จากการดําเนินงาน 

๓๖๗,๒๒๐,๘๐๙.๘๐ ๒๘๓,๗๙๑,๒๕๐.๗๗ 

ที่มา   กองคลังและทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี ขอมลู ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑.๘.๒ อาคารสถานที่ 
          ๑) อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง) 
  อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง) ต้ังอยูในพื้นที่ของ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ทาพระจันทร กรุงเทพฯ และตั้งอยูในพื้นที่ของวัดศรีสุดาราม บางกอกนอย 



๒๔ 
 

กรุงเทพฯ และปจจุบัน มีสํานักงานใหญตั้งอยู ณ เลขที่ ๗๙ หมู ๑ ถนนพหลโยธิน กม.ที่ ๕๔-๕๕ ตําบล 
ลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

รายละเอียดอาคารที่วัดมหาธาตุ ทาพระจันทร กรุงเทพมหานคร 
 

ที่ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) ประโยชนใชสอย หมายเหต ุ
๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (๓ ช้ัน ๑ หลัง) 
๒,๔๐๐ เปนสํานักงาน/ 

ที่เรียน 
เปนสมบัติของ
มหาวิทยาลัย 

๒ อาคารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  
(๒ ช้ัน ๑ หลัง) 

๗๗๘ เปนสํานักงาน/ 
ที่เรียน 

เปนสมบัติของวัด
มหาธาตุ 

๓ อาคารบริหารทางการศึกษา 
(โรงพิมพ) (๒ ช้ัน ๑ หลัง) 

๑,๑๔๔ ที่ตั้งโรงพิมพ เปนสมบัติของวัด
มหาธาตุ 

๔ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร  
(๓ ช้ัน ๑ หลัง) 

๓๕๔ ที่จําหนายวัสดุ 
การศึกษา 

เปนสมบัติของวัด
มหาธาตุ 

 รวมพ้ืนที่ใชสอยท้ังสิ้น ๔,๖๗๗   
ที่มา ฝายอาคารและสถานที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 
รายละเอียดอาคารที่วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
 

ที่ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) ประโยชนใชสอย 
๑ อาคาร ๑ (๔ ช้ัน ๑ หลัง) ๙๔๔ เปนสํานักงาน/ที่เรียน 
๒ อาคาร ๒ (๔ ช้ัน ๑ หลัง) ๙๑๘ เปนสํานักงาน/ที่เรียน 
๓ อาคาร ๓ (๔ ช้ัน ๑ หลัง) ๙๑๘ เปนสํานักงาน/ที่เรียน 
๔ อาคาร ๔ (๒ ช้ัน ๑ หลัง) ๕๗๓ เปนสํานักงาน/ที่เรียน 
๕ อาคาร ๕ (๒ ช้ัน ๑ หลัง) ๕๖๐ เปนสํานักงาน/ที่เรียน 
๖ อาคารสังฆิกเสนาสก (๑ ชั้น ๑ หลัง) ๗๖.๕๐ เปนที่เก็บพัสดุ 
 รวมพ้ืนที่ใชสอยท้ังสิ้น ๓,๙๘๙.๕๐  

ที่มา ฝายอาคารและสถานที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 
รายละเอียดอาคารที่ อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

ที่ ชื่ออาคาร/จํานวน 
พื้นที่ใชสอย

(ตรม.) 
ประโยชนใชสอย 

๑ อาคารพิพิธภัณฑพระไตรปฎก (๑ หลัง) ๑,๒๐๐ เก็บรวมรวมพระไตรปฎก 
๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี (๑ หลัง) ๔,๒๐๐ เปนสํานักงาน 
๓ อาคาร ๗๒ ปพระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน) (๑ หลัง) ๑๔,๙๓๓ ฉันอาหาร/รับประทานอาหาร 
๔ อาคารเรียนรวม (๘ หลังเชื่อมติดกัน) ๓๕,๐๐๐ เปนสํานักงานและหองเรียน 
๕ อาคาร ๙๒ ปปญญานันทะ (๑ หลัง) ๓,๘๘๔.๔๐ เปนที่พักรับรอง 



๒๕ 
 

ที่ ชื่ออาคาร/จํานวน 
พื้นที่ใชสอย

(ตรม.) 
ประโยชนใชสอย 

๖ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ(๑ หลัง) ๔,๒๐๐ เปนหองสมุดและสถานที่ศึกษา
คนควาวิจัย 

๗ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร (๑ หลัง) ๓,๘๘๔.๔๐ จําหนายหนังสือและจัดหาวัสดุ
อุปกรณเพื่อการศึกษา 

๘ อาคารหอพักนิสิต ( จํานวน ๒ หลัง) ๒๔,๐๐๐ เปนที่พักของนิสิต 
๙ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา ๑๒,๐๐๐ เปนหองประชุม/สัมมนา 

๑๐ อุโบสถกลางน้ําสองชั้น (๑ หลัง) ๓,๖๙๐ เปนสถานที่ทําวัตร-สวดมนต 
 รวมพ้ืนที่ใชสอยท้ังสิ้น ๑๐๖,๙๙๑.๘๐  

ที่มา ฝายอาคารสถานที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 

๒) อาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (คณะ/สวนกลาง) 
 

ที่ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) 
๑ อาคารเรียนรวม ๘ เหลี่ยม สูง ๖ ชั้น (คณะพุทธศาสตร คณะครุศาสตร 

คณะสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตร) 
๓๕,๐๐๐ 

 

    ๓) อาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนภูมิภาค : วิทยาเขต/
วิทยาลัย) 
 

รายละเอียดอาคารของวิทยาเขต/วิทยาลัย 
 

ที่ วิทยาเขต/วิทยาลยัสงฆ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) 
๑ วิทยาเขตหนองคาย (๑) อาคารพุทธานุภาพ 

(๒) อาคารเรียนรวม (ที่ทําการแหงใหม) 
(๓) อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๔) อาคารศาลาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
(๕) อาคารสถานีวิทยุ 
(๖) อาคารศูนยบัณฑิตศึกษา 
(๗) อาคารเรียนอเนกประสงค ๓ ชั้น  

๕,๒๔๙ 

๒ วิทยาเขตเชียงใหม (๑) อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(อาคาร มจร. ๑) 
(๒) อาคารชอย นันทาภิวัฒน (มจร ๒) 
(๓)  อาคารสถาบันวิทยบริการ (ธีรศักดิ์  
ไพโรจนสถาพร) 

๒,๐๑๓.๔๕ 
 

๗๘๔ 
๑,๙๓๔ 

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

๖,๙๒๔ 

๔ วิทยาเขตขอนแกน (๑) อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ 
อาสภมหาเถร) 

๑,๘๗๕.๖ 
 



๒๖ 
 

ที่ วิทยาเขต/วิทยาลยัสงฆ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) 
(๒) อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย 
(อาจ)  
(๓) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สมเด็จพระ
พุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) 
(๔) อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา 
(๗) อาคารพิมลธรรมวรรณิสสรอุทิศ (สถานี
วิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสน) 
(๖) กุฏิพระพรหมสิทธิ (อาคารรับรอง) 
(๗) อาคารหอฉันพระพิมลธรรม (อาจ อาสภ
มหาเถร ) 
(๘) อาคารหอพักสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว 
อุปเสณมหาเถร) 

๖,๔๐๐ 
 

๑,๘๗๕.๖ 
 

๖,๔๐๐ 
 

๑๔๔ 
 

๖๐๘ 
๑,๔๔๐ 

 
๖,๕๔๐ 

๕ วิทยาเขตนครราชสีมา (๑) อาคารเรียนรวม ๖ ชั้น 
(๒) อาคารเรียนบัณฑิตศึกษารัชดานุสรณ 
(ครบรอบ ๒๕ ป วิทยาเขตนครราชสีมา) 
(๓) อาคารพระเทพวิทยาคม (หองสมุด
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(๔) อาคารสถานีวิทยุ มจร 
(๕) อาคารที่พักรอรถสําหรับนิสิต 

๓๓,๙๗๕.๕๐ 

๖ วิทยาเขตอุบลราชธานี (๑) อาคารหอประชุม 
(๒) อาคารหอสมุดมกรพงศ 
(๓) อาคารเรียนสหกรณอุบลราชธานี 
(๔) อาคารเรียนรวม  

๗,๐๖๒ 

๗ วิทยาเขตแพร (๑) อาคารหอพักนิสิต 
(๒) อาคารองคการบริหารจังหวัดแพรอุปถัมภ 
(๓) อาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ 
(๔) อาคาร ๙๐๐ ป พระมหาโพธิวงศาจารย 
(สุจี กตสาร) 
(๕) อาคารหอฉัน 
(6) อาคารผลิตและบรรจุน้ําด่ืม 
(7) อาคารหอพักนิสิต 
(8) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(9) หอประชุมใหญ ๘๐๐ ที่นั่ง 

๙,๗๐๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ วิทยาเขตสุรินทร (๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
(๒) อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓) อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 

๒,๖๐๑ 
๑,๓๖๘ 
๑,๓๑๓ 



๒๗ 
 

ที่ วิทยาเขต/วิทยาลยัสงฆ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) 
(๔) อาคารสํานักงานวิทยาเขต (เกา) 
(๕) ศาลาปฏิบัติธรรมพระวิเทศธรรมรังสี 
(๖) อาคารกุฎีรับรอง 
(๗) อาคารรับรอง(กุฎีสมเด็จฯ) 
(๘) อาคารอเนกประสงค 
(๙) อาคารศาลาปฏิบัติธรรม 
(๑๐) อาคารพระธรรมโมลี (สนง.วข. ใหม) 

๒๐๔ 
๗๒๙ 
๒๘๐ 
๑๖๒ 
๖๒๑ 
๘๐ 

๑,๗๗๓ 
๙ วิทยาเขตพะเยา (๑) อาคาร มจร ตําบลแมกา 3 ชั้น 

(๒) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีฯ มจร ตําบล 
แมกา 
(๓) หอประชุม ๘๐ ป พระเทพญาณเวที 
(๔) ศาลาเอนกประสงค 
(๕) หองสุขาขางศาลาเอนกประสงค 
(๖) ที่พักพระนิสิต 
(๗) หองน้ําลานปฏิบัติธรรม 
(๘) โรงจอดรถผูบริหาร 

๒,๑๖๓ 
๑,๔๕๖ 

 
๑,๐๔๕ 
๕๔๖ 
๑๔๔ 
๒๘๐ 
๑๒ 
๗๒ 

๑๐ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส (๑) อาคารหอสมุดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(๒) อาคารพระปริยัติธรรมธรรมโมลี (สมศักดิ์ 
อุปสโม) – ทรงศักดิ์ – จรัญเอาฬาร –ประชา 
ราษฎรอุปถัมภ 
(๓) อาคารภัทรศาลา พระพรหมโมลี (เตชะ
วิบูลยอุปภัมภ) 

๖๑๒ 
๒,๒๖๘ 

 
 

๑๔๔ 

๑๑ วิทยาเขตนครสวรรค (๑) อาคารอํานวยการ (อาคารพระวิสุทธาธิ
บดี เจาคณะภาค ๔) 
(๒) อาคารพระเทพญาณมุนี 
(๓) อาคารอาคารอัครวงษ 
(๔) อาคารเรียนรวม (อาคารพระเทพวิทยาคม 
“หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ”) 
(๕) อาคารเรียน  (อาคาร ส.มหารัช.-) 
(๖) อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
(๗) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๘) อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  
พรรษา 
(๙) อาคารหอฉันพระเทพญาณมุนี 

๗๖๕ 
 

๑๖๐ 
๑๖๐ 

๓,๕๘๗ 
 

๒,๘๔๒ 
๓,๐๙๐ 
๑,๕๙๐ 
๖,๔๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

๑๒ วิทยาลัยสงฆนครพนม (๑) อาคารหองเรียน 
(๒) อาคารหองเรียนรวม 
(๓) อาคารหองประชุมพระโสภณเจติยาภิบาล 

๑๖๐ 
๖๔ 
๔๘ 



๒๘ 
 

ที่ วิทยาเขต/วิทยาลยัสงฆ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) 
(๔) หองบริการคอมพิวเตอร  
(๕) หองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๖) หองทํางาน 
(๗) หองคณะกรรมการนิสิต 
(๘) หองชมรมนิสิต 
(๙) หองวาง  (เก็บพัสดุชั่วคราว) 
(๑๐) หองน้ํา 
(๑๑) หองรักษาพยาบาล 

๓๒ 
๑๖ 
๖๔ 
๑๒ 
๖๔ 
๒๔ 

๑๐๘ 
๒๔ 

๑๓ วิทยาลัยสงฆเลย (๑) อาคารปริยัติธรรม (กาญจนาภิเษก) ๖๖๐ 
๑๔ วิทยาลัยสงฆลําพูน (๑) อาคารเรียน มจร วิทยาลัยสงฆลําพูน 

(๒) อาคารเรียนคณะสงฆลําพูน 
๕,๖๒๓ 

 
๑๕ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช (๑) อาคาร ๑ (๒) อาคาร ๒ (๓) อาคาร ๓ ๒,๘๗๗ 
๑๖ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  (๑) อาคารสังฆประชาสรรค (๒๕๔๖) 

(๒) อาคารเรียนรวม (๒๕๔๘)  
(๓) อาคารอเนกประสงค (๒๕๔๙) 
(๔) อาคารที่พักผูโดยสาร (๒๕๔๙) 
(๕) อาคารหอประชุม (๒๕๕๐) 

๓,๖๐๘ 
๒,๘๘๐ 
๑๗๖ 

๑๗.๕๐ 
๑,๓๘๐ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆปตตานี (๑) อาคารสํานักงาน 
(๒) อาคารเรียน 
(๓) อาคารเอนกประสงค ๑ (หอประชุม) 
(๔) อาคารเอนกประสงค  ๒ (หอฉัน) 
(๕) อาคารหอสมุด 
(๖) อาคารพุทธวิหาร 
(7) อาคารเอนกประสงค  ๓ 

๔๘๐ 
๕๖๐ 
๓๗๔ 
๒๘๐ 
๖๐๐ 
๔๘ 

๒,๕๒๐ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆนครนาน อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คสล. ๓ ชั้น  ๒,๔๑๖ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร (๑) อาคารเรียนรวม   

(๒) อาคารที่พัก  
๖,๒๙๐ 
๘๔๓ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆเชียงราย (๑) อาคารศาลากลาง มีทั้งหมด ๓ ช้ัน 
(๒) อาคารหอประชุม 
(๓) โรงอาหาร 

๑,๑๕๐.๘๖ 
๒๒๙.๓๖ 
๑๘๕.๖๓ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง (๑) อาคารพระปริยัติธรรม 
(๒) อาคารปฏิสังขรณพระสุนทรมุนี ป ๗๒ 

๙๖๐ 
๙๐๐ 

๒๒ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ (๑) อาคารหอประชุมพระเทพวรมุนี 
(๒) อาคาร “สมเด็จพระพุฒาจารย” (เกี่ยว 
อุปเสโน) 
(๓) อาคารหอสมุด “อาคาร ๗๙ ป หลวงปู 
ธัมมา  พิทักษา” 

๑,๓๒๐ 
๑,๐๕๓ 

 
๔๘๐ 

 



๒๙ 
 

ที่ วิทยาเขต/วิทยาลยัสงฆ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) 
(๔) อาคารรับรอง “วิบูลธรรมภาณ” 
(๕) อาคารสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร  ปุณฺณ
โก ป.ธ.๙) 

๒๗๐ 
๓๗๕ 

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

๑,๓๕๐ 
๑,๓๕๐ 
๑,๓๕๐ 
๙๕๐ 
๓๔๐ 
๒๗๐ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 
เพชรบูรณ 

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

๑,๓๐๒ 
๖๒๔ 

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

๑,๒๑๐ 
๕๔๐ 
๖๔๘ 
๖๔๘ 

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

๒,๑๖๐ 
๒,๑๖๐ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

อาคารเฉลิมราชกุมารี ๒,๖๘๙.๒ 

๒๘ วิทยาลัยพุทธศาสตร 
นานาชาติ 

อาคารเรียน IBSC ๒,๒๕๐ 

ที่มา รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ของสวนงาน 
 

 
๑.๙  เอกลักษณ อัตลักษณมหาวิทยาลัยและอัตลักษณบัณฑิต 
 ๑.๙.๑  เอกลักษณมหาวิทยาลัย   
                    บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
 ๑.๙.๒  อัตลักษณมหาวิทยาลัย   
                    ประยุกตพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 
 ๑.๙.๓  อัตลักษณบัณฑิต    
                    มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 
 

๑.๑๐  การปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินปการศึกษา ๒๕๕๘ 
         

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ 

    ๑. ควรทบทวนความพรอมของ
สวนงานตางๆ ในการเปดหลักสูตร
และหากลยุทธในการสนับสนุนใหมี
ความพรอม เพื่อสงเสริมใหมีความ
เขมแข็งมากยิ่งขึ้น 
 

   มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย วิเคราะห
ความพรอมตามเกณฑกํากับมาตรฐานของหลักสูตรและจัดหา
อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธตามเกณฑ
มาตรฐาน และทําสัญญาจางซึ่งลงนามโดยผูที่อธิการบดีมอบหมาย    
   และมหาวิทยาลัยมอบหมายสถาบันวิจัยพุทธศาสตร พัฒนาโครง
รางวิจัยรวมกับคณาจารยในคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ พรอม
ทั้ง อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จํานวน ๒๐๘ โครงการ จํานวนเงินอุดหนุน ๓๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท 
และ  ป งบประมาณ ๒๕๖๐ อนุมัติ งบประมาณสนับสนุน
โครงการวิจัย จํานวน ๓๗๓ โครงการ เปนเงิน ๔๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท  
   ในปการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอย
ละ ๘๐.๕๖ เมื่อดําเนินการปรับปรุงในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตร
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๙๒.๒๗ เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 
๑๑.๗๑ 

   ๒.จัดทํ าแผนการจั ดกิจกรรม
พัฒนานิ สิ ตที่ เ ป นภาพรวมขอ ง
มหาวิทยาลัย ไมใชเพียงสวนกลาง
เทานั้น และสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การประจําป โดยในการประเมินแผน
ฯ นั้น ควรประเมินความ สําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนฯ และนําผล
การประเมินสูการปรับปรุงแผนฯ ทั้ง
เชิงกระบวนการทํางาน ลักษณะ
โครงการ/กิจกรรมที่ เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง 
 

   มหาวิทยาลัยมอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและกอง
กิจการนิสิต จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เปนภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย  
   กองกิจการนิสิตเสนอมหาวิทยาลัยแต งตั้ งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  
   คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต พิจารณาผลการ
ประเมินแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ (มิถุนายน ๒๕๕๙-พฤษภาคม ๒๕๖๐) และ
วิเคราะหสภาพแวดลอมของงานกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย จัดทาํ
เปนแผนพัฒนานิสิตระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ประกอบดวย ยุทธศาสตร ๔ ดาน คือ  
   ยุทธศาสตรที่  ๑ การพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพและเปนศาสน
ทายาทที่มีศักยภาพ     
   ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับกระบวนการทํางานสูความเปนเลิศ  
   ยุทธศาสตรที่  ๓ จัดระบบบริการและสวัสดิการแกนิสิตที่มี
ประสิทธิภาพ และ  
   ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาองคกรสูการเรียนรูเพื่อพัฒนานิสิต 



๓๑ 
 

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ 

   ๓.  ควรหามาตรการสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความ
วิ จั ย เ พื่ อ ให ได ตีพิ มพ ผล งานใน
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
เชน ใหอาจารยที่มีศักยภาพสูงใน
การวิจัยเปนพี่ เลี้ยงใหกับอาจารย
นักวิจัยรุนใหม การจัดกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความ
วิจัย 
   ๔. ควรมีการนําผลงานวิจัยไป
เขียนเปนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร
ในวารสารที่มีคุณภาพทั้งนี้ เพื่อให
สามารถนําไปใชประกอบในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ อีกทั้งนํามาใช
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

    มหาวิทยาลัยออกขอบังคับวาดวยภาระงานของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ กําหนดใหอาจารย
ตองมีผลงานวิชาการเผยแพรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใน
แตละปการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหแกอาจารยและนักวิจัย โดยจัด
โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนที่ ๑ - รุนที่ ๕ 
ในระหวางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐  
    กองวิชาการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิค
การสรางผลงานทางวิชาการ คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ณ สยามบีชรีสอรท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี วันที่ ๒๗-
๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ มีอาจารยเขารวม ๗๕ รูปคน    
    ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจัดทําวารสารวิชาการ
พัฒนาขึ้นสูฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI) และจัด
ประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ ดังนี้ 
     ๑. วารสารที่จัดทําโดยสวนงานของมหาวิทยาลัยมีจํานวน ๒๙ 
หัวเรื่อง ทั้งนี้ วารสารอยูบนฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับชาติ 
TCI ฐาน ๑ จํานวน ๔ หัวเรื่อง วารสารอยูบนฐานขอมูล TCI ฐาน ๒ 
จํานวน ๗ หัวเรื่อง   
     ๒. สวนงานของมหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ๓ 
ครั้ง และระดับนานาชาติ ๒ ครั้ง 

   ๕ .  ควรมี กล ไก ในการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยในการขอรับทุน
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
ใหกับอาจารยเพื่อใหสามารถขอรับ
ทุนการวิจัยไดเพิ่มมากขึ้น เชนใช
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการขอทุน
วิจัยจากภายนอก 

   มหาวิทยาลัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
จัดโครงการฝกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”(แมไก) 
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคาร มวก.
๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลําไทร อ.
วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสรางวิทยากรฝกอบรมหลักสูตร
การพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถถายทอดและดําเนินการ
ฝกอบรมใหแกนักวิจัยรุนใหมได ตลอดจนเปนการเสริมสรางความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ เพื่อขยายผลการ
ฝกอบรมนักวิจัยอยางมีคุณภาพ  
  จากนั้น ไดจัดโครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) 
รุนที่ ๑ - รุนที่ ๕ ในระหวางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ 
พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหแกอาจารยและ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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๖. ควรทําวิจัยเพื่อประเมินโครงการ/
กิจกรรมรองรับการทํางานในแงมุม
ตางๆ เชน วิจัยพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนตามลักษณะ
โรงเรียน วิจัยพัฒนานวัตกรรม/สื่อ
การเรียนการสอน ตลอดจนรูปแบบ
การบริหารงานในโรงเรี ยน เพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ยธร รมขอ งนั ก เ รี ยน  โดยใช
เครือขายความรวมมือจากหนวยงาน
ตางๆ 

        ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานพระสอนศีลธรรมรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินโครงการวิจัย
ประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยกําหนด
วัตถุประสงค ๓ ขอ คือ      
   ๑. เพื่อประเมินบทบาทของพระสอนศีลธรรมดานการสอน
หลักสูตรสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา 
   ๒. เพื่อประเมินบทบาทของพระสอนศีลธรรมดานการอบรม
ศีลธรรมคุณธรรมจรรยาและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  
   ๓. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะดานสภาพการ
ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 

   ๗. ควรทบทวนบทบาทหนาที่ของ
องคกรที่ ดูแลงานการทํานุบํารุ ง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
มห าวิ ท ยาลั ย  แล ะดํ า เนิ นก า ร
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ทํางานทั้งระบบ ต้ังแตการจัดทําแผน
ทํานุบํ ารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม 
กํากับติดตาม ประเมินและปรับปรุง
งาน 
   ๘. บูรณาการโครงการที่คลายกัน
เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดผลกระทบที่
ชัด เจน อีกทั้ งบู รณาการงานกับ
ภารกิจดานอื่น 

   ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยแปลงแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป เปนแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมประจําป กําหนดตัวชี้วัดของแผน ๑๐ ตัวชี้วัด 
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะม าณส นั บ ส นุ น  ๒๘ ๗  โ ค ร ง ก า ร  จํ า น ว น 
๑๐๐,๑๖๙,๑๙๐ บาท 
   มหาวิทยาลัยกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยกองแผนงาน และกองกิจการวิทยาเขต สํานักงาน
อธิการบดี เปนรายไตรมาส และรายงานการประเมินผลแผน
ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอผูบริหาร 
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  ๙. ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรที่มี
ค ว า ม ส ม บู ร ณ  ใ น ก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยรอบ
ตอไป (ระยะที่  ๑๒) โดยกําหนด
เปาประสงค ตัวบงชี้ที่ชัดเจน และ
สามารถแปลงแผนไปสูแผนปฏิบัติ
ก า ร ป ร ะ จํ า ป  คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
สอดคลองในการกําหนดแผนกลยุทธ
ทางการเงิน ซึ่งใหความสําคัญกับการ
วิเคราะหรายรับ – รายจาย เพื่อการ
จัดสรรเงินในสัดสวนที่เหมาะสมตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และเกิด
ความคุ มค า  มี ประสิ ทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการดํา เนินงาน 
ตลอดจนการพิจารณาเชื่อมโยงไปถึง
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยของทุก
หลักสูตร เพื่อตอบความคุมคาของ
การบริหารหลักสูตร และโอกาสใน
การแขงขันไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

    ในป พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬ าล ง ก ร ณร าชวิ ท ย าลั ย  ในช ว ง แผ นพัฒนาก า ร ศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เริ่มจากการจัด
โครงการสัมมนาการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคสวน
ภายใตกิจกรรม “เหลียวหลังแลหนา: แผนพัฒนามหาวิทยาลัย” ซึ่ง
ดําเนินการจัด ๓ ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
และจัดสัมมนาปฏิบัติการเพื่อยกรางแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการ
จัดทําแผนฯ ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  จากนั้นได
นําเสนอเพื่อทบทวนรางแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – 
๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  
    แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ ประกอบดวย ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร ๑๒ เปาประสงค ๓๕ ตัวชี้วัด ๔๑ กลยุทธ 
    มหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธทางดานการเงิน ซึ่งไดประเมิน
ทรัพยากรที่ใชการดําเนินงาน รวมถึงแหลงที่มาของเงินทุนในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจใหสัมฤทธิ์ผล ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

๑๐. ควรหากลยุทธในการสื่อสาร
ตลอดจนวิธีการ/ชองทางที่สามารถ
ทําใหบุคลากรทั้งหมดทุกสวนงาน
ไดรับทราบขอมูล  
 

   มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี มี
ภารกิจสื่ อสารทํ าความเขาใจและประชาสัมพันธงานของ
มหาวิทยาลัยแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดย
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ  ทั้งสื่อพิมพและสื่อ
อิเลคทรอนิกส แบงงานเปน ๓ กลุมงาน คือ (๑) กลุมงานฐานขอมูล
สื่อสารองคกร (๒) กลุมงานสื่อสิ่งพิมพ และ (๓) กลุมงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
    ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ และ  ๒๕๖๐ กองสื่อสารองคกรมีผล
การดําเนิงาน ดังนี้    
     ๑. ดําเนินโครงการสัมมนาพัฒนาตนเองเพื่อเปนนักสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพขององคกร  ระหวางวันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
กลุมเปาหมายเปนระดับปฏิบัติการดานประชาสัมพันธของทุกสวน
งานรวมถึง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ ใชงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท 
   ๒.ดําเนินงานโครงการหมดยุคคนไทยทํากราฟฟกไม เปน 
กลุมเปาหมายเปนระดับปฏิบัติการดานประชาสัมพันธของทุกสวน
งานรวมถึง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 
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   ๓. จัดทํารายนามทําเนียบนักสื่อสารองคกร 
   ๔. จัดทําไดอารี่ประจําป  
   ๕. จัดทําปฏิทินประจําป  
   ๖. จัดทํามหาจุฬาสาร รายไตรมาส จํานวน ๔ เลม เผยแพรผาน
ทางอินเตอรเน็ตในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
   ๗. จัดทํารายงานสรุปกิจกรรมประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

   ๑๑. มหาวิทยาลัยควรกําหนด 
Roadmap ดานการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัยที่มุงสูความเปนนานาชาติ มี
ตัวบงชี้และเปาประสงคที่ชัดเจน โดย
เนนคณะหรือหลักสูตรที่มี ความ
พรอม มหาวิทยาลัยสงเสริมปจจัย
สนับสนุนอยางเปนรูปธรรม กําหนด
เปนมาตรการสําคัญเพื่อสรางความ
โดดเดนของศูนยกลางพระพุทธ 
ศาสนาระดับนานาชาติ 

   มหาวิทยาลัยกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดดานการผลิตบัณฑิต
และการวิจัยที่มุงสูความเปนนานาชาติ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จํานวน ๘ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ๑.จํานวนนิสิต/บัณฑิตที่ ไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
   ๒.รอยละของนิสิตชาวตางประเทศที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรตอนิสิตชาวตางประเทศที่รับเขาศึกษาในแตละรุน  
   ๓.รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา หรือปฏิบัติศาสนกิจในองคกร
หรือหนวยงานระหวางประเทศตอบัณฑิตที่มีงานทําหรือปฏิบัติ
ศาสนกิจ 
   ๔.รอยละของอาจารยที่มีบทความตีพิมพหรือเผยแพรระดับ
นานาชาติ 
   ๕.รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่ตีพิมพ
เผยแพรระดับนานาชาติตอจํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมทั้งหมด 
   ๖.รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่ไดรับ
การอางอิงหรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจและสังคมใน
ระดับนานาชาติ  
   ๗.จํานวนโครงการวิจัยที่อาจารยและนักวิจัยไทยดําเนินการรวม
กับนักวิจัยชาวตางประเทศ 
   พรอมกันนี้  มหาวิทยาลัยมอบหมายวิทยาลัยพุทธศาสตร
นานาชาติและศูนยอาเซียนศึกษา จัดทําแผนพัฒนาระยะทื่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของสวนงาน เพื่อเปนสวนงานหลักในการนํา
มหาวิทยาลัยเขาสูความเปนนานาชาติ 

   ๑๒.  ควรมีการวิ เคราะหและ
ท บ ท ว น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา เพื่อใหทราบประเด็น
ปญหาที่ เกิดขึ้นจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และหาแนว
ทางแกไข ตลอดจนสรางความเขาใจ

   มหาวิทยาลัยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ดําเนินงานชวงระหวางวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยจัดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสวนงานจัดการศึกษา ๒๓ สวนงาน เพื่อใหผูบริหาร 
คณาจารยและเจาหนาที่ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการ



๓๕ 
 

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ในตัวบงชี้และการเก็บขอมูลที่ถูกตอง
ใหกับทุกสวนงาน 
 

ขยายหอง เรียนและหนวยวิทยบริการ  มีความรูและเขาใจ
องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 
   สํานักงานประกันคุณภาพจัดทํารายชื่อวารสารและรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพรอมคาน้ําหนักเผยแพรแกสวนจัด
การศึกษา  
   มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร คณะ สํานักงานประกัน
คุณภาพ และกองวิชาการ เพื่อกลั่นกรองผลงานวิชาการที่ผานการ
ตรวจประเมินของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจําปการศึกษา และ 
จัดทํารายงานสรุปผลงานวิชาการที่ เปนไปตามเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษา สําหรับตรวจประเมินคุณภาพในระดับสถาบัน 

   ๑๓. ในการจัดทําโครงการ ควรมี
ก า ร ป ร ะ เ มิ นความสํ า เ ร็ จ ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค  แ ล ะ ตั ว บ ง ชี้ ใ ห
สอดคลอ งกั บวั ตถุประสงค ของ
โครงการ โดยมหาวิทยาลัยจัดใหมี
การอบรมบุคลากรใหมีความเขาใจใน
การเขียนและประเมินโครงการที่
ถู ก ต อ ง  แล ะ เ ชื่ อม โ ยง กั บแผ น
ยุทธศาสตร 

   สถาบันภาษา กองวิชาการ กองกิจการวิทยาเขต กองกิจการ
นิสิต  และสํานักงานประกันคุณภาพ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่อง “กระบวนการจัดทําโครงการ/กิจกรรมใหมีคุณภาพ”  โดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจํานวน ๔ ครั้ง เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีใน
การเขียนและประเมินโครงการที่ถูกตองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา 
และจัดทําเปนคูมือกระบวนการจัดทําโครงการ/กิจกรรมใหมี
คุณภาพ เผยแพรใหสวนงานตางๆ นําไปใชในการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 



๓๖ 
 

บทที่ ๒ 
ผลการประเมินตามตัวบงชี ้

 
 

องคประกอบที่ ๑   การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

ผลการดําเนินงาน 
    

ที่ หลักสูตร จํานวนสวนงานเปดสอน คะแนน 

 บัณฑิตวิทยาลัย     
๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพทุธศาสนา) ๑๗ ๓.๑๐ 

๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) ๔ ๓.๑๘ 

๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมนเิทศ) ๑ ๓.๒๔ 

๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิปสสนาภาวนา) ๑ ๐ 
๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สันติศึกษา) ๑ ๔.๒๑ 

๖ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ๕ ๓.๐๕ 

๗ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) ๒ ๓.๑๐ 

๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บาลีพุทธศาสตร) ๑ ๐ 

๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา) ๑ ๒.๙๕ 
 คณะพุทธศาสตร   

๑๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ๒๙ ๓.๓๗ 

๑๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาบาลี) ๑ ๓.๔๕ 

๑๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีและสันสกฤต) ๑ ๓.๒๙ 

๑๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลพีุทธศาสตร) ๑ ๓.๓๙ 

๑๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธศิลปกรรม) ๒ ๓.๑๗ 

๑๕ พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) ๔ ๓.๓๒ 

๑๖ พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) ๖ ๓.๒๔ 

๑๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(ศาสนาเปรียบเทียบ) 

๑ ๓.๖๓ 

๑๘ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(พระไตรปฎกศึกษา) 

๑ ๒.๙๘ 



๓๗ 
 

ที่ หลักสูตร จํานวนสวนงานเปดสอน คะแนน 

 คณะครุศาสตร    
๑๙ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ๑๔ ๓.๑๑ 
๒๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอน

พระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว) 

๓ ๒.๗๕ 

๒๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) ๗ ๓.๒๙ 

๒๒ พุทธศาสตรบัณฑิต  
(การสอนภาษาอังกฤษ) 

๗ ๒.๗๖ 

๒๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ๑ ๐ 
๒๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

(การบรหิารการศึกษา) 
๔ ๓.๔๐ 

๒๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
(การสอนสงัคมศึกษา) 

๑ ๓.๓๙ 

๒๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

๑ ๐ 

๒๗ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(พุทธบริหารการศึกษา) 

๒ ๓.๕๖ 

 คณะมนุษยศาสตร    

๒๘ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ๑ ๓.๕๐ 
๒๙ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ๑๐ ๓.๒๔ 

๓๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ๑ ๓.๗๕ 
๓๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) ๑ ๓.๙๑ 

๓๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร) ๑ ๓.๔๒ 

๓๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรนานาชาต ิ

๑ ๓.๓๒ 

๓๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(ชีวิตและความตาย) 

๑ ๓.๕๒ 

๓๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พทุธจิตวิทยา) ๑ ๓.๖๒ 

๓๖ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) ๑ ๓.๘๗ 

๓๗ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร) ๑ ๒.๖๒ 

 คณะสังคมศาสตร   
๓๘ รัฐศาสตรบัณฑิต ๒๖ ๓.๒๘ 

๓๙ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑๗ ๒.๕๕ 



๓๘ 
 

ที่ หลักสูตร จํานวนสวนงานเปดสอน คะแนน 

๔๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพทุธ) ๑๙ ๒.๓๖ 
๔๑ เศรษฐศาสตรบัณฑิต ๑ ๓.๐๘ 
๔๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา) ๑ ๓.๓๐ 

๔๓ สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ๒ ๓.๓๐ 
๔๔ นิติศาสตรบัณฑิต ๑ ๒.๓๖ 

๔๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(การจัดการเชิงพุทธ) 

๑ ๓.๕๖ 

๔๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(รัฐประศาสนศาสตร) 

๑ ๓.๓๕ 

๔๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การพฒันาสงัคม) ๒ ๓.๔๗ 

๔๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(รัฐประศาสนศาสตร) 

๑ ๓.๓๑ 

๔๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(การจัดการเชิงพุทธ) 

๑ ๓.๗๓ 

๕๐ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
หลักสูตรนานาชาต ิ

๑ ๒.๖๕ 

๕๑ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
(การพฒันาสงัคม) 

๑ ๒.๘๐ 

 วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาต ิ   
๕๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา) 

หลักสูตรนานาชาต ิ
๑ ๔.๐๖ 

๕๓ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(พระพทุธศาสนา) หลักสูตรนานาชาต ิ

๑ ๓.๓๓ 

 ผลรวมคาคะแนนประเมิน 
ของทุกหลักสูตร 

๒๑๘ ๑๖๐.๑๙ 

 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ที่ หลักสูตร หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ หลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร ๕๓ 
๒ หลักสูตรผานเกณฑกํากบัมาตรฐาน หลักสูตร ๔๙ 
๓ หลักสูตรไมผานเกณฑกํากบัมาตรฐาน หลักสูตร ๔ 
๔ ผลรวมคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน ๑๖๐.๑๙ 
๕ คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทกุหลักสูตร คะแนน ๓.๐๒ 

 



๓๙ 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๓.๕๑ คะแนน ๓.๐๒ คะแนน ๓.๐๒ ไมบรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑-๑ รายงานขอมลูหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 
๑.๑-๒ สรปุผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลกัสูตร 
๑.๑-๓ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ในโปรแกรม

รายงานผลการประเมินออนไลน MCU e-SAR  ในเว็บไซตสาํนักงานประกัน
คุณภาพ www.qa.mcu.ac.th 

๑.๑-๔ สรปุผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๑-๕ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๓๓ ฉบับ 

๑.๑-๖ รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ปการศกึษา 
๒๕๕๙ (SAR) จํานวน ๓๓ ฉบับ 

๑.๑-๗ โปรแกรมรายงานผลการประเมินออนไลน MCU e-SAR  ในเว็บไซตสํานกังาน
ประกันคุณภาพ www.qa.mcu.ac.th 

๑.๑-๘ คําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒   อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ที่ สวนงาน 
อาจารย
ทั้งหมด 

อาจารยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

คะแนน 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๔ ๒๐ ๕.๐๐ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๖๓ ๒๗ ๕.๐๐ 
๓ คณะครุศาสตร ๕๑ ๓๘ ๕.๐๐ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ๕๑ ๓๔ ๕.๐๐ 
๕ คณะสังคมศาสตร ๑๑๘ ๖๑ ๕.๐๐ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๘ ๒๐ ๕.๐๐ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๖ ๒๐ ๕.๐๐ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๕๗ ๒๕ ๕.๐๐ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๖๗ ๓๕ ๕.๐๐ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสมีา ๔๓ ๒๒ ๕.๐๐ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๕ ๑๔ ๓.๘๙ 
๑๒ วิทยาเขตแพร ๓๗ ๑๓ ๔.๓๙ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๓๒ ๑๓ ๕.๐๐ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๓ ๑๓ ๔.๙๒ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๓๑ ๒๕ ๕.๐๐ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค ๘๗ ๓๙ ๕.๐๐ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๓๓ ๑๒ ๔.๕๕ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆเลย ๑๙ ๗ ๔.๖๑ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๒๒ ๓ ๑.๗๑ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๕๒ ๑๔ ๓.๓๗ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรรีัมย ๔๑ ๑๘ ๕.๐๐ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๒๒ ๒ ๑.๑๔ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๒๗ ๙ ๔.๑๗ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆนครนาน ๒๒ ๕ ๒.๘๔ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๒๓ ๘ ๔.๓๕ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๒๕ ๗ ๓.๕๐ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๒๗ ๕ ๒.๓๒ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๑๙ ๔ ๒.๖๓ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ ๑๕ ๔ ๓.๓๓ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆราชบรุ ี ๑๗ ๗ ๕.๐๐ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ ๑๘ ๖ ๕.๐๐ 



๔๑ 
 

ที่ สวนงาน 
อาจารย
ทั้งหมด 

อาจารยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

คะแนน 

๓๒ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ๑๘ ๑๐ ๕.๐๐ 
๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ๖ ๖ ๕.๐๐ 

 รวม/เฉลี่ย ๑๒๒๙ ๕๔๖ ๕.๕๕ 
 
 

สรุปผลการดําเนินงาน  
 

ที่ รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด รูป/คน ๑๒๒๙ 
๒ จํานวนอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน ๕๔๖ 
๓ รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก  รอยละ ๔๘.๓๖ 
๔ แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกบัคะแนนเตม็ ๕ โดย

กําหนดใหคะแนนเตม็ ๕ = รอยละ ๔๐ 
คะแนน ๕ 

 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ ๔๕ รอยละ ๔๘.๓๖ ๕ ไมบรรล ุ

 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๒-๑ ฐานขอมูลอาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 
๑.๒-๒ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๓๓ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๓   อาจารยประจาํสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ที่ สวนงาน 
อาจารย
ทั้งหมด 

อาจารยดาํรงตําแหนง
วิชาการ 

คะแนน 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๔ ๙ ๓.๑๓ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๖๓ ๑๗ ๒.๒๕ 
๓ คณะครุศาสตร ๕๑ ๒๒ ๓.๖๐ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ๕๑ ๑๙ ๓.๑๗ 
๕ คณะสังคมศาสตร ๑๑๘ ๓๖ ๒.๕๔ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๘ ๓ ๐.๖๖ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๖ ๕ ๐.๙๑ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๕๗ ๙ ๑.๓๒ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๖๗ ๒๔ ๒.๙๙ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสมีา ๔๓ ๗ ๑.๓๖ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๕ ๔ ๐.๗๔ 
๑๒ วิทยาเขตแพร ๓๗ ๘ ๑.๘๐ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๓๒ ๙ ๒.๓๔ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๓ ๗ ๑.๗๗ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๓๑ ๕ ๑.๓๔ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค ๘๗ ๘ ๐.๗๗ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๓๓ ๑ ๐.๒๕ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆเลย ๑๙ ๔ ๑.๗๕ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๒๒ ๑ ๐.๓๘ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๕๒ ๕ ๐.๘๐ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรรีัมย ๔๑ ๒ ๐.๔๑ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๒๒ ๐ ๐.๐๐ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๒๗ ๓ ๐.๙๓ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆนครนาน ๒๒ ๑ ๐.๓๘ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๒๓ ๐ ๐.๐๐ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๒๕ ๓ ๑.๐๐ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๒๗ ๐ ๐.๐๐ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๑๙ ๐ ๐.๐๐ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ ๑๕ ๐ ๐.๐๐ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆราชบรุ ี ๑๗ ๐ ๐.๐๐ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ ๑๘ ๐ ๐.๐๐ 



๔๓ 
 

ที่ สวนงาน 
อาจารย
ทั้งหมด 

อาจารยดาํรงตําแหนง
วิชาการ 

คะแนน 

๓๒ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ๑๘ ๐ ๐.๐๐ 
๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ๖ ๒ ๒.๗๘ 

  รวม/เฉลี่ย ๑๒๒๙ ๒๑๔ ๑.๔๕ 
 

 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ที่ รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด รูป/คน ๑๒๒๙ 
๒ จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการทั้งหมด  รูป/คน ๒๑๔ 

 ๒.๑ จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รูป/คน ๑๖๓ 
  ๒.๒ จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย รูป/คน ๔๕ 
  ๒.๓ จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย รูป/คน ๖ 

๓ รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ ๑๘.๙๕ 
๔ แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกบัคะแนนเตม็ ๕ โดย

กําหนดใหคะแนนเตม็ ๕ = รอยละ ๖๐ 
คะแนน ๑.๕๘ 

 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ ๔๐ รอยละ ๑๘.๙๕ ๑.๕๘ ไมบรรล ุ

 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๓-๑ ฐานขอมูลอาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 
๑.๓-๒ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๓๓ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๔  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑.จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขา
สูอาชีพแกนิสิตในสถาบัน 
      

      มหาวิทยาลัยกําหนดใหกองกิจการนิสิตสํานักงานอธิการบดี 
จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแก
นิสิต โดยกองกิจการนิสิตดําเนินการผานกลุมงานตางๆ ดังนี้ 
     ๑. กลุมงานสงเสริมกิจการนิสิต ปฏิบัติงานเพื่อใหนิสิตไดรวม
กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูการเพิ่ม
สมรรถนะในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต 
     ๒. กลุมงานสวัสดิการนิสิต ปฏิบัติงานจัดสวัสดิการพื้นฐาน ทั้งที่
ทางรัฐกําหนดและที่มหาวิทยาลัยจัดให รวมทั้งการจัดที่พักอาศัย 
หอพักแกนิสิต 
     ๓. กลุมงานปฏิบัติศาสนกิจ ปฏิบัติงานจัดทําฐานขอมูลนิสิตและ
ศิษยเกา ติดตามประเมินผล ใหคําปรึกษาแนะแนว รับรองการปฏิบัติ
ศาสนกิจและบริการสังคม 
     ในปการศึกษา ๒๕๕๙ กองกิจการนิสิตดําเนินงานใหคําปรึกษาแนะ
แนวการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนิสิตในมหาวิทยาลัยโดยการจัด
บุคลากรดูแลพรอมทั้งจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหคําปรึกษาและแนะ
แนว และจัดโครงการสําหรับนิสิตในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 
    ๑. จัดโครงการเปดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อชี้แจงกฏ
ระเบียบและแนะนําวิธีการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มีนิสิตจากทุกคณะ
เขารวมโครงการ ๔๓๐ รูป/คน 
    ๒. จัดโครงการการใหความรูดานวัฒนธรรมในการใชชีวตใน มจร 
และการสงเสริมสวัสดิการนิสิตชาวตางประเทศ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ 
พ.ศ.๒๕๖๐ มีผูเขารวมโครงการ ๕๐๐ รูป/คน เพื่อใหนิสิตตางประเทศ
เขาใจวัฒนธรรมของคณะสงฆไทย รวมทั้งใหความรูแกนิสิตตางชาติใน
การขอรับบริการและสวัสดิการสําหรับนิสิต เชน การรายงานตัวตอ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง การลงทะเบียนเพื่อรับการรักษาพยาบาล 
การครองจีวร หมดอง รัดอก ในรูปแบบคณะสงฆไทย 

 
 

 
๑.๔.๑-๑  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ภารกิจ อํานาจหนาที่และความรับผิด 
ชอบของสวนงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๕๗ 
๑.๔.๑-๒   โครงสรางการบริหารกอง
กิจการนิสิต/เว็บไซตกองกิจการนิสิต 
๑.๔.๑-๓   คูมือการปฏิบัติงานให
คําปรึกษาและแนะแนว 
๑.๔.๑-๔  รายงานผลโครงการเปด
การศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.๔.๑-๕  รายงานผลโครงการการให
ความรูดานวัฒนธรรมในการใชชีวิตใน 
มจร และการสงเสริมสวัสดิการนิสิต
ชาวตางประเทศ 
๑.๔.๑-๖   สมุดบันทึกใหคําปรึกษา
นิสิ ตระดับปริญญาตรี  ประจํ าป
การศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนิสิต   
 

     มหาวิทยาลัยบริการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนิสิตโดย

 

 
 
๑.๔.๒-๑  บันทึกแจงเวียนและเอก 
สารประชาสัมพันธ 



๔๕ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ประชาสัมพันธเสียงตามสาย ติดบอรดประชาสัมพันธ แจงเวียนคณะ
และองคกรบริหารนิสิต ตลอดจนเผยแพรทางเว็บไซตกองกิจการนิสิต  

๑.๔.๒-๒  หลักฐานการเผยแพรทาง
เว็บไซตของกองกิจการนิสิต 

 ๓.จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนิสิต 
 

     มหาวิทยาลัยดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานแกนิสิต 
โดยกําหนดใหนิสิตที่ศึกษาครบตามหลักสูตรแลวจะตองออกปฏิบัติ
ศาสนกิจ เปนระยะเวลา ๑ ป เพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนา เพื่อการ
สนองงานในกิจการคณะสงฆ เพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณสมบัติที่พึง
ประสงค เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
กอนการปฏิบัติศาสนกิจ ไดดําเนินการปฐมนิเทศ และเมื่อปฏิบัติ
ศาสนกิจเสร็จ ไดสรุปผลการดําเนินงาน โดยจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจ ๔ ภาค ดังนี้ 
     ๑. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุนที่  ๖๒ ประจํ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเมื่อวันที่ ๒๖-๒๘  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน อ.เมือง 
จ.ขอนแกน มีนิสิตเขารวมโครงการ ๖๗๘ รูป 
     ๒. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุนที่ ๖๒ ประจําภาคกลางและ
ภาคใต จัดเมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก. 
๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.
พระนครศรี  อยุธยา มีนิสิตเขารวมโครงการ ๖๘๖ รูป 
    ๓. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุนที่ ๖๒ ประจําภาคเหนือ จัด
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร อ.เมือง จ.แพร มีนิสิตเขารวมโครงการ 
๓๙๕ รูป 

 
 
๑.๔.๓-๑  สารนิพนธพุทธศาสตร
บัณฑิต ประจําป ๒๕๖๐ (บทความ
เรื่อง โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
อาสาชวยพัฒนาสังคม พลังนิสิต พลัง
การทํ า งานและจิ ตวิญญาณเพื่ อ
พระพุทธศาสนาและสังคม) 
๑.๔.๓-๒ รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
อาสาเติมปญญาใหสังคม ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙  
๑.๔.๓-๓  คูมือการปฏิบัติศาสนกิจ 
“นิสิตอาสาชวยพัฒนาสังคม” 
๑.๔.๓-๔  รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
ประจํ าภาค ประจํ าป การศึกษา 
๒๕๕๙ 
๑.๔.๓-๕ สรุปการถอดบทเรียน การ
สนับส นุนกา รพัฒนาการ ปฏิบั ติ
ศาสนกิจรายจังหวัด  
 

 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 
๑-๓ ทุกขอไมต่ํากวา ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕ 
 

     มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของคุณภาพ
การบริการครอบคลุม ๓ ดานคือ 
     ๑. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และ
การเขาสูอาชีพแกนิสิต ผลการประเมิน ดังนี้ 
           ๑) โครงการเปดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ อยูในระดับมาก ๔.๑๕ คะแนน 
           ๒) การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก  
     ๒. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนิสิต อยูในระดับมาก  

 
 

 
๑.๔.๔-๑ รายงานผลโครงการเปดการ 
ศึ กษาแ ล ะป ฐม นิ เ ท ศนิ สิ ต ให ม  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.๔.๔-๒   สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการกองกิจการ
นิสิต สํานักงานอธิการบดี ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.๔.๔-๓   สารนิพนธพุทธศาสตร
บัณฑิต ประจําป ๒๕๖๐ (บทความ
เรื่อง โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ



๔๖ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๓. ดานกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนิสิต  มีผลการประเมินการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
๔ ภาค มีผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก ๓.๙๘ 
คะแนน จําแนกตามนิสิตในแตละภาค ดังนี้ 
     ๑. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจําภาคตะวันออกเฉียง  
เหนือ ๔.๐๔ คะแนน 
     ๒. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจําภาคกลางและภาคใต 
๓.๘๗ คะแนน 
     ๓. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจําภาคเหนือ ๔.๐๒ คะแนน    

อาสาชวยพัฒนาสังคม พลังนิสิต พลัง
การทํ า งานและจิ ตวิญญาณเพื่ อ
พระพุทธศาสนาและสังคม)  
 

 ๕. นําผลการประเมินจากขอ ๔ มาปรับปรุงพัฒนา การใหบริการ
และการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตาม
ความคาดหวังของนิสิต     
 

     มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของนิสิต มา
ปรับปรุงและพัฒนางาน ดังนี้ 
    ๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของคณะ ๕ 
คณะ กําหนดกรอบการจัดปฐมนิเทศ เพื่อแกปญหาการจัดกิจกรรม
ซ้ําซอน  
     ๒. สรางการมีสวนรวมกับวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยาย
หองเรียน  หนวยวิทยบริการในภาคกลาง โดยใหนิสิต ผูบริหาร 
คณาจารย เ ข า ร วมการปฐมนิ เทศ ณ มจร     อ . วั งน อย จ .
พระนครศรีอยุธยา 
     ๓. เพิ่มขอมูลการปฏิบัติศาสนกิจบนเว็บไซตตามขอเสนอแนะของ
นิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา 
     ๔. พัฒนาระบบ กลไกและกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจซึ่งเปน
การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน เปน ๒ ลักษณะ คือ (๑)ปฏิบัติ
ศาสนกิจตามสถานที่ที่เจาอาวาส/เจาสํานักเรียน/หัวหนาสถานศึกษา
มอบหมาย และ (๒) ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบโครงการการปฏิบัติ
ศาสนกิจเพื่อสนองงานคณะสงฆและชวยพัฒนาสังคม ใหชัดเจนเปน
รูปธรรมมากขึ้น          

 
 

 
 
๑.๔ .๕-๑    รายงานการประชุม
ผูบริหาร และเจาหนาที่กองกิจการ
นิสิตสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑-๙ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.๔.๕-๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดปฐมนิเทศ 
๑.๔.๕-๓   บันทึก เชิญวิทยาเขต 
วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน  
หนวยวิทยบริการในภาคกลาง เขา
รวมการปฐมนิเทศ 
๑.๔.๕-๔  เว็บไซตกองกิจการนิสิต 
หอพักนิสิต และเฟสบุคกองกิจการ
นิสิต และเฟสบุคองคกรนิสิต 
๑.๔.๕-๕  สารนิพนธพุทธศาสตร
บัณฑิต ประจําป ๒๕๖๐ (บทความ
เรื่อง โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
อาสาชวยพัฒนาสังคม พลังนิสิต พลัง
การทํ า งานและจิ ตวิญญาณเพื่ อ
พระพุทธศาสนาและสังคม) 

 ๖. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 
 

     ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมใหขอมูลและ
ความรูที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  ดังนี้ 
     ๑. โครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนที่ ๒๓ เปน
โครงการที่มหาวิทยาลัยรวมกับสํานักงานพระพุทธ ศาสนาแหงชาติและ

 

 
๑.๔.๖-๑   ขอมูลโครงการอบรมพระ
ธรรมทูตสายตางประเทศ รุนที่ ๒๓  
๑.๔.๖-๒   เว็บไซตวิทยาลัยพระธรรม
ทูต 



๔๗ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริการวมกันดําเนินการ ระหวางวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาพระภิกษุที่เปน
ศิษยเกาและพระภิกษุทั่วไป ใหมีความรูและประสบการณ  เพื่อนําไป
เผยแผพระพุทธ ศาสนาในตางประเทศ  
     ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา เปนหลักสูตรระยะสั้น 
๑ ป ๒ ภาคการศึกษา ใหความรูหลักการเทศนและฝกการเทศนแก
ศิษยเกาและภิกษุสามเณรทั่วไป 
     ๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรครูพระสอนศีลธรรม เปนหลักสูตร
ระยะสั้น ๑ ป ๒ ภาคการศึกษา ใหความรูและฝกอบรมดานการสอน
แกศิษยเกาและพระสอนศีลธรรมในโครงการพระสอนศีลธรรม 
     ๔. ขอมูลสําหรับศิษยทางเว็บไซตกองกิจการนิสิต 

๑.๔.๖-๓   รายชื่อผูผานการอบรม
พระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนที่ 
๒๓   
๑.๔.๖-๔ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการเทศนา 
๑.๔.๖-๕   หลักสูตรประกาศนียบัตร
การสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๑.๔.๖-๖  เว็บไซตกองกิจการนิสิต 
(ขอมูลความรูสําหรับศิษยเกา) 

 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๕ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๖ ขอ 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๖ ขอ ๖ ขอ ๕ บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๘ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๕   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑.จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบัน
โดยใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม      
 

     กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย คณะ
พุทธศาสตร คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร และ
ผูแทนนิสิต จัดทําแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสติประจาํป
การศึกษา ๒๕๕๙ (มิถุนายน ๒๕๕๙ – พฤษภาคม ๒๕๖๐) ซึ่ ง
สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธตามแผนพัฒนามหาวิทยาลยัระยะ
ที่ ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เชื่อมโยงสูการปฏิบัติ โดยกําหนดตัวช้ีวัด
ระดับแผน จํานวน ๒ ตัวชี้วัด คือ 
     ๑.รอยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดําเนินการบรรลุ
เปาหมาย (เปาหมายรอยละ ๘๕) 
     ๒.รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจไมนอยกวา ๓.๕๑ (เปาหมายรอยละ ๘๐) 

 

 
 
๑.๕.๑-๑   แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะที่ ๑๑  ยุทธศาสตรที่ ๑  กลยุทธ
ที่ ๓  หนา ๕๘ 
๑.๕.๑-๒   แผนการจัดโครงการและ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นิ สิ ต ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา ๒๕๕๙ (มิถุนายน ๒๕๕๙ 
– พฤษภาคม ๒๕๖๐)  
๑.๕.๑-๓   คําสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต (สวนกลาง) 
 

 ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตใหดําเนินกิจกรรมใน
ประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 
    - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดย
สถาบัน 
    - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
    - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
    - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรยิธรรม 
    - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

    แผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจําปการศึกษา 
๒๕๕๙ (มิถุนายน ๒๕๕๙ – พฤษภาคม ๒๕๖๐) ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม ๖ ประเภท จํานวน ๑๖ โครงการ ดังนี้ 
     ๑. กิจกรรมดานสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ๕ 
โครงการ คือ (๑) โครงการเปดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิต (๒) 
โครงการสงเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปญญาใหสังคม (๓) 
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจําภาค (๔) โครงการสงเสริม
ภาวะผูนําแกนิสิต (๕) โครงการใหความรูดานวัฒนธรรมในการใชชีวิต
ใน มจร และสงเสริมสวัสดิการนิสิตตางชาติ 
     ๒. กิจกรรมดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ นันทนาการ ๓ 
โครงการ คือ (๑) โครงการกีฬาภายในสานสัมพันธนิสิต มจร              

 
 
 
 

 
 
 
 
 
๑.๕ .๒  แผนการจัดโครงการและ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นิ สิ ต ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา ๒๕๕๙ (มิถุนายน ๒๕๕๙ 
– พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 
 



๔๙ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
(๒) โครงการนิสิตพุทธอาสาเพื่อเรียนรูการแกปญหาการสูบบุหรี่ในกลุม
พระสงฆ (๓) โครงการรวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต 
     ๓. กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่ งแวดลอม ๒ 
โครงการ คือ (๑) โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสิ่ งแวดลอม (๒) 
โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคมไทย 
     ๔. กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ๓ โครงการ คือ 
(๑) โครงการเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ (๒) โครงการปฏิบัติ
วิปสสนากัมมัฏฐานนิสิตปริญญาตรี (๓) โครงการบรรพชาและอบรม
เยาวชนภาคฤดูรอน 
     ๕. กิจกรรมดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ๒ โครงการ คือ (๑) 
โครงการสืบสานประเพณีทองถิ่น (เทศนมหาชาติ) (๒) โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี (ลอยกระทง) 
     ๖. กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคลองกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 
โครงการ คือ โครงการการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
แกนิสิตชั้นปที่ ๑ 
 ๓. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แกนิสิต 
 

     มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนิสิต เพื่อสรางความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทหนาที่ของนิสิตที่มีตอการ
ประกันคุณภาพ ในวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐  ณ หองเธียร
เตอรโซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     กิจกรรมในชวงเชา บรรยายใหความรูภาคทฤษฎี และชวงบายฝก
ใหนิสิตปฏิบัติการเขียนโครงการแบบ PDCA และนําเสนอในที่ประชุม 
     นิสิตชั้นปที่ ๑ หลักสูตรภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ เขา
รวมกิจกรรมจํานวน ๔๓๐ รูป/คน มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู
ในระดับดี ๓.๗๖ คะแนน  

 
 

 
๑.๕.๓  รายงานสรุปผลการดําเนิน 
งานโครงการใหความรูและทักษะดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต
ชั้นปที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๙ 
 

 ๔.ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งตอไป 
 

     โครงการในแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ (มิถุนายน ๒๕๕๙ – พฤษภาคม ๒๕๖๐) จํานวน
ทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ดําเนินการ ๑๕ โครงการ มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการทั้ง ๑๕  โครงการ เพื่อนําไป
ปรับปรุงโครงการในปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

 
 
๑.๕ .๔  รายงานผลการประเมิ น
แผนการจัดโครงการและกิจกรรม
พัฒนานิสิตประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
(มิถุนายน ๒๕๕๙ – พฤษภาคม 
๒๕๖๐) 



๕๐ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 

     คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (สวนกลาง) 
ประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนา
นิสิตประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ดังนี้ 
    ตัวบงชี้ที่ ๑ รอยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย เปาหมายตามแผน รอยละ ๘๕ มีผลการดําเนินงาน 
รอยละ ๙๓.๗๕ บรรลุเปาหมาย 
    ตัวบงชี้ที่ ๒ รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจไมนอยกวา ๓.๕๑ เปาหมายตามแผน รอยละ 
๘๐ ผลการดําเนินงาน  รอยละ ๑๐๐ บรรลุเปาหมาย 

 
 

 
๑.๕.๕-๑ รายงานผลการประเมิน
แผนการจัดโครงการและกิจกรรม
พัฒนานิสิตประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
(มิถุนายน ๒๕๕๙ – พฤษภาคม 
๒๕๖๐) 
๑ . ๕ . ๕ -๒  ร ายง านการ ปร ะชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต (สวนกลาง) 
 

 ๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 

     คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตพิจารณาผลการ
ประเมินแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ (มิถุนายน ๒๕๕๙ – พฤษภาคม ๒๕๖๐) และ
วิเคราะหสภาพแวดลอมของงานกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย จัดทํา
เปนแผนพัฒนานิสิตระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลั ยระยะที่  ๑๒ (พ.ศ .๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ประกอบดวย ยุทธศาสตร ๔ ดาน คือ  
   ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพและเปนศาสนทายาทที่
มีศักยภาพ     
   ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับกระบวนการทํางานสูความเปนเลิศ  
   ยุทธศาสตรที่  ๓ จัดระบบบริการและสวัสดิการแกนิสิตที่ มี
ประสิทธิภาพ และ  
   ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาองคกรสูการเรียนรูเพื่อพัฒนานิสิต 

 

 
 
๑.๕.๖ แผนพัฒนานิสิตระยะ ๕ ป 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๕ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๖ ขอ 
 

 
 
 
 



๕๑ 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๖ ขอ ๖ ขอ ๕ บรรล ุ

 
 
วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ ๑ 
 

จุดแข็ง 
๑. การสงเสริมใหนิสิตจัดกิจกรรมเปนไปอยางตอเนื่องและเปนประโยชนตอสังคม 
๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแกศิษยเกาผานโครงการพระธรรมทูต ชวยสงเสริมใหศิษยเกา

สามารถเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังสังคมโลกไดอยางกวางไกล 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. หลักสูตรที่ผานเกณฑมาตรฐานไมครบทุกหลักสูตร เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผู

ควบคุมและใหคําปรึกษาวิทยานิพนธยังไมเปนไปตามเกณฑ 
๒. อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรวิเคราะหผลการดําเนินงานหลักสูตรในประเด็นอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนนิสิต 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคาการบริหารหลักสูตร จากนั้น จัดทําแผนปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของทุกสวนงานในสังกัด และดําเนินการกํากับ
ติดตามใหเปนไปตามแผน เพื่อใหหลักสูตรไดรับการรับรองคุณภาพ โดยเปนการดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย 

๒. ควรวางแผนพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงวิชาการ โดยการวิเคราะหขอมูลรายบุคคล กําหนด
เปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสรางแรงจูงใจเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 



๕๒ 
 

องคประกอบที่ ๒  การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน/ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
  ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
 

     สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย 
เพื่อใหทุกสวนงานทั้งภายในและภายนอกสามารถนําไปใช
ประโยชน ดังนี้ 
     ๑. ระบบสืบคนงานวิจัย 
     ๒. ระบบการสัมมนาทางวิชาการ 
     ๓. ระบบบริหารโครงการวิจัย 

 
 
 
๒.๑.๑-๑ เว็บไซตสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
www.bri.mcu.ac.th 

๒.๑.๑-๒ โครงสรางการบริหารสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร 
๒.๑.๑-๓ แผนผังแสดงระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัย 
๒.๑.๑-๔ เว็บไซตระบบสืบคน 
๒.๑.๑-๕ คูมือนักวิจัย  

 ๒. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในประเด็นตอไปน้ี 
   - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือหนวย
วิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
วิจัย 
  - กิ จกรรมวิชาการที่ ส ง เสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตรา จารยรับเชิญ (visiting professor) 
 

     มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร เปนสวนงาน
รับผิดชอบพันธกิจดานการวิจัย  สนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการวิจัย ดังนี้ 
   ๑. หองประชุมและหองปฏิบัติการวิจัย ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อใหคําปรึกษางานวิจัยแกอาจารยและนักวิจัยเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกอาจารยและนักวิจัยจํานวน ๓ หอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๒-๑ ภาพถายหองประชุม หองปฏิบัติ 
การวิจัยและหองสมุด 
๒.๑.๒-๒  เว็บไซต สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
www.bri.mcu.ac.th 
๒.๑.๒-๓  ระบบฐานขอมูล NRMS ของ
สถาบันวิจัยฯ 



๕๓ 
 

เกณฑมาตรฐาน/ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
  ๒.  หอ งสมุดมหาวิทยาลั ย ซึ่ ง มี ร ายง านการวิจั ย
หลากหลายและเพียงพอ เพื่อการคนควาขอมูล 
   ๓.  ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศช วยการสื บคน
งานวิจัย ไดแก ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
   ๔. ระบบการรักษาความปลอดภัยของงานขอมูลของ
สถาบันวิจัยฯ ที่เปนไปตามระบบ NRMS และ NRPM  
   ๕. มีกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงาน วิจัย โดยมีการ
จัดการสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ ๘ ในหัวขอ 
“พุ ท ธธ ร ร มกั บ สั ง คม” (  ( The 8 th International 
Buddhist Research Seminar on Dhamma and 
Society รวมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปฺโญและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ    สุราษฎรธานี   เมื่อวันที่ ๒๔- ๒๕ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปฺ
โญ กรุงเทพมหานคร 
   ๖.  จั ดประชุมวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลั ย
พระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิ
สาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก โดยมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาล งกรณราชวิทยาลั ย  ( มจร )  ร วมกับ  สมาคม
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติภายใต หัวขอ : 
“สติ: วิถีปฏิบัติและวิถีแหงการประยุกตบนฐานแหงความ
กรุณา”(Mindfulness:Traditions and Compassionate 
Applications) ในวันที่  ๖-๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐       
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย จ.พระนคร   
ศรี อยุธยา และศูนยการประชุมสหประชาชาติ  ถนน     
ราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

๒.๑.๒-๔  เอกสารการสัมมนาวิจัยพุทธ
ศาสนานานาชาติครั้งที่ ๘  
(The 8 th International Buddhist 
Research Seminar on Dhamma and 
Society) 
๒.๑.๒-๕  หนังสือ  
Mindfulness: Traditions and 
Compassionate Applications 
๒.๑.๒-๖ กําหนดการประชุมวิชาการของ
สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานา 
ชาติ ครั้งที่ ๓ 
 

 ๓. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค     
 

     ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ -๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้      
     ๑. ปงบประมา ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ได
อนุมัติงบสนับสนุนโครงการวิจัย จํานวน ๒๐๘ โครงการ 
จํานวนเงินอุดหนุน ๓๔,๕๖๖,๐๐๐ บาท 
     ๒.  ป งบประมาณ ๒๕๖๐ ไดอนุมัติ งบประมาณ
สนับสนุนโครงการ จํานวน ๓๗๓ โครงการ รวมเปน
เงิน ๔๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 

 
๒.๑.๓-๑ กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
๒.๑.๓-๒ กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
๒.๑.๓-๓ บัญชีแนบทายขออนุมัติดําเนิน
โครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๒.๑.๓-๔ บัญชีแนบทายขออนุมัติดําเนิน
โครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 



๕๔ 
 

เกณฑมาตรฐาน/ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๒.๑.๓-๕ หนังสือที่  สสส.สน. ๘/๕๕๔/
๒๕๖๐ เรื่องการอนุมัติโครงการพัฒนาสุข
ภาวะและการเรียนรูตามแนวพระพุทธ 
ศาสนา (สรพ.) 
๒.๑.๓-๖ หนังสือที่ วช.๐๐๐๔/๑๐๐๘๕ 
เรื่องสงคูฉบับสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
๒.๑.๓-๗ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 ๔.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และ
มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ   
 

     มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยและ นักวิจัยนําผล 
งานวิจัยตีพิมพเผยแผในสื่อสิ่งพิมพและการประชุม สัมมนา
วิชาการรวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ดังนี้ 
   ๑. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

      ๑) คาจัดพิมพวารสารJournal  (JIBS) (ภาษาอังกฤษ) 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๒) คาจัดพิมพวารสารวิจัยพุทธศาสตร(ภาษาไทย) 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๓)  คาจัดพิมพหนังสื อองคความรูด านการวิจั ย 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๔) โครงการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๗  
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๕) โครงการสัมมนาทางวิชาการ และผลงานวิจัยดีเดน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๖) โครงการเขารวมประชุมและเผยแพรผลงานวิจัย 
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๗) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธงานวิจัย TV 
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. ปงบประมาณ ๒๕๖๐  
      ๑) คาจัดพิมพวารสารJournal  (JIBS) (ภาษาอังกฤษ) 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 

 
 
 
๒.๑.๔-๑ กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
๒.๑.๔-๒ กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
๒ . ๑ . ๔ - ๓  Journal of International 
Buddhist Studies  
๒.๑.๔-๔  เอกสารการสัมมนาวิจัยพุทธ
ศาสนานานาชาติครั้งที่ ๘  
 

  
 



๕๕ 
 

เกณฑมาตรฐาน/ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
      ๒)  ค าจัดพิมพหนังสื อองคความรู ด านการวิจั ย 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๓) โครงการสัมมนางานวิจั ยนานาชาติครั้ งที่  ๘   
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๔) โครงการสัมมนาทางวิชาการและผลงานวิจัยดีเดน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๖) โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย
ระดับชาติ/นานาชาติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและ   กําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
      

     มหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหแก
อาจารยและนักวิจัย โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) จัดโครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) 
รุนที่  ๑ - รุนที่  ๕ ในระหวางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ – 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐  
     มหาวิทยาลัยมอบรางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเดน
แกอาจารยและนักวิจัย ในงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสนา
นานาชาติครั้งที่ ๘  ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปฺ
โญ กรุงเทพมหานคร วันที่  ๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๐  ดังนี้ 
   ๑. รางวัลผลงานวิจัย ๘ ผลงาน ไดแก 
        ๑) รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ๖ ผลงาน 
        ๒) รางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชย ๒ ผลงาน 
   ๒. รางวัลนักวิจัย ๙ รูป/คน ไดแก 
        ๑) รางวัลนักวิจัยระดับดีเดน ๒ รูป 
        ๒) รางวัลนักวิจัยระดับดีมาก ๒ รูป/คน 
        ๓) รางวัลนักวิจัยระดับดี ๒ คน 
        ๔) รางวัลนักวิจัยระดับชมเชย ๓ คน 

 

 
 
 
 

๒.๑.๕-๑ รายงานการฝกอบรม “สราง
นักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนที่ ๑ - รุนที่ ๕ 
๒.๑.๕-๒ ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัย
รุนใหม” (ลูกไก) 
 ๒.๑.๕-๓ ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
เรื่องการคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยและ
นักวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙   
๒.๑.๕-๔ เอกสารการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณารางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเดน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.๑.๕-๕ กําหนดการพิธีมอบรางวัลนักวิจัย 
๒.๑.๕-๖ เกียรติบัตรนักวิจัยดีเดน 

 ๖. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด   
      

     สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ไดกําหนดการคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัย โดยระบุในสัญญาโครงการวิจัยวา ลิขสิทธิ์เปน
ขอ ง ม ห าวิ ท ย า ลั ย  นอก จ าก นี้ ยั ง มี ก า ร คุ ม ค ร อ ง

 

 
 
๒.๑.๖-๑ ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการรักษาสิทธิประโยชน
ของอาจารย นักวิจัยกับสถาบันวิจัยพุทธ



๕๖ 
 

เกณฑมาตรฐาน/ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
กระบวนการวิจัยตามหลักการวิจัยในมนุษย โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
๒.๑.๖-๒ ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
เรื่องกลไกและหลักเกณฑการคุมครอง
ลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสรางสรรค พ.ศ.
๒๕๕๘ 
๒.๑.๖-๓ คําสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.๑.๖-๔ เอกสารขอใบรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 
๒.๑.๖-๕ สัญญาโครงการวิจัยป ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ 

 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๕ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๖ ขอ 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๖ ขอ ๖ ขอ ๕ บรรล ุ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดชองตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน 
     คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
 

ที ่ สวนงาน 
จํานวนเงินวจิัย 

รวม 
จํานวน
อาจารย/
นักวิจัย 

เฉลี่ยตอคน คะแนน 
เงินภายใน เงินภายนอก 

๑ บัณฑิตวิทยาลยั ๙๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒๓ ๕๒,๑๗๔ ๕.๐๐ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๖๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๖๒ ๑๗,๗๔๒ ๓.๕๕ 
๓ คณะครุศาสตร ๑,๔๔๕,๐๐๐ ๐ ๑,๔๔๕,๐๐๐ ๕๑ ๒๘,๓๓๓ ๕.๐๐ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ๑,๓๙๕,๐๐๐ ๐ ๑,๓๙๕,๐๐๐ ๕๐ ๒๗,๙๐๐ ๕.๐๐ 
๕ คณะสังคมศาสตร ๔,๔๓๐,๐๐๐ ๘๙๑,๖๕๐ ๕,๓๒๑,๖๕๐ ๑๑๘ ๔๕,๐๙๙ ๕.๐๐ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๕๐๐,๐๐๐ ๖๒๕,๐๐๐ ๑,๑๒๕,๐๐๐ ๓๘ ๒๙,๖๐๕ ๕.๐๐ 
๗ วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 
๗๖๐,๐๐๐ ๒,๓๔๕,๐๐๐ ๓,๑๐๕,๐๐๐ ๔๖ ๖๗,๕๐๐ ๕.๐๐ 

๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๘๙๓,๗๑๐ ๕,๙๙๓,๗๑๐ ๕๘ ๑๐๓,๓๔๐ ๕.๐๐ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๓,๗๕๔,๐๐๐ ๐ ๓,๗๕๔,๐๐๐ ๖๗ ๕๖,๐๓๐ ๕.๐๐ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๐ ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๔๓ ๒๗,๔๔๒ ๕.๐๐ 
๑๑ วิทยาเขต

อุบลราชธาน ี
๒,๑๑๐,๐๐๐ ๐ ๒,๑๑๐,๐๐๐ ๔๕ ๔๖,๘๘๙ ๕.๐๐ 

๑๒ วิทยาเขตแพร ๑,๓๗๕,๐๐๐ ๐ ๑,๓๗๕,๐๐๐ ๓๘ ๓๖,๑๘๔ ๕.๐๐ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๓๒ ๒๑,๘๗๕ ๕.๐๐ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๑,๒๕๕,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑,๓๘๑,๐๐๐ ๓๓ ๔๑,๘๔๘ ๕.๐๐ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬศีึกษา

พุทธโฆส นครปฐม 
๒,๒๙๐,๐๐๐ ๐ ๒,๒๙๐,๐๐๐ ๓๐ ๗๖,๓๓๓ ๕.๐๐ 

๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค ๒,๔๓๕,๐๐๐ ๐ ๒,๔๓๕,๐๐๐ ๘๗ ๒๗,๙๘๙ ๕.๐๐ 
๑๗ วิทยาลยัสงฆลาํพูน ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๓๓ ๓๐,๙๐๙ ๕.๐๐ 
๑๘ วิทยาลยัสงฆเลย ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑๘ ๗๓,๓๓๓ ๕.๐๐ 
๑๙ วิทยาลยัสงฆ

นครพนม 
๕๕๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๒๒ ๓๗,๒๗๓ ๕.๐๐ 

๒๐ วิทยาลยัสงฆ       
พุทธชินราช 

๑,๘๗๐,๐๐๐ ๐ ๑,๘๗๐,๐๐๐ ๕๒ ๓๕,๙๖๒ ๕.๐๐ 

๒๑ วิทยาลยัสงฆบุรีรัมย ๖๔๐,๐๐๐ ๑,๕๔๖,๒๗๕ ๒,๑๘๖,๒๗๕ ๔๒ ๕๒,๐๕๔ ๕.๐๐ 
๒๒ วิทยาลยัสงฆปตตานี ๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๒๒ ๒๐,๔๕๕ ๔.๐๙ 
๒๓ วิทยาลยัสงฆ           

นครลําปาง 
๗๙๕,๐๐๐ ๐ ๗๙๕,๐๐๐ ๒๗ ๒๙,๔๔๔ ๕.๐๐ 



๕๘ 
 

ที ่ สวนงาน 
จํานวนเงินวจิัย 

รวม 
จํานวน
อาจารย/
นักวิจัย 

เฉลี่ยตอคน คะแนน 
เงินภายใน เงินภายนอก 

๒๔ วิทยาลยัสงฆ           
นครนาน 

๗๘๕,๐๐๐ ๐ ๗๘๕,๐๐๐ ๒๒ ๓๕,๖๘๒ ๕.๐๐ 

๒๕ วิทยาลยัสงฆ           
ศรีสะเกษ 

๑,๐๘๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๒๓ ๔๖,๙๕๗ ๕.๐๐ 

๒๖ วิทยาลยัสงฆ    
พุทธโสธร 

๑๐๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๒๕ ๓๘,๐๐๐ ๕.๐๐ 

๒๗ วิทยาลยัสงฆเชียงราย ๘๐๐,๐๐๐ ๖๖๕,๐๐๐ ๑,๔๖๕,๐๐๐ ๒๗ ๕๔,๒๕๙ ๕.๐๐ 
๒๘ วิทยาลยัสงฆรอยเอ็ด ๘๘๐,๐๐๐ ๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๑๙ ๔๖,๓๑๖ ๕.๐๐ 
๒๙ วิทยาลยัสงฆพอขุนผา

เมือง เพชรบูรณ 
๖๘๐,๐๐๐ ๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๑๕ ๔๕,๓๓๓ ๕.๐๐ 

๓๐ วิทยาลยัสงฆราชบุร ี ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๗ ๑๔,๗๐๖ ๒.๙๔ 
๓๑ วิทยาลยัสงฆชยัภูม ิ ๔๘๐,๐๐๐ ๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๑๘ ๒๖,๖๖๗ ๕.๐๐ 
๓๒ วิทยาลยัสงฆพุทธ

ปญญาศรีทวารวด ี
๘๔๐,๐๐๐ ๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๑๘ ๔๖,๖๖๗ ๕.๐๐ 

๓๓ วิทยาลยัพุทธศาสตร
นานาชาต ิ

๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๖,๐๐๐ ๕.๐๐ 

 รวม ๔๗,๒๒๑,๐๐๐ ๒๕,๗๐๔,๐๗๐ ๗๓,๖๙๕,๐๗๐ ๑,๒๒๖   ๑๕๙.๙๕ 
 เฉลี่ย     ๖๐,๑๑๐ ๔.๘๕ 

 

หมายเหตุ  ๑. อาจารยประจําทั้งหมด ๑๒๒๙ รูป/คน 
              ๒. นักวิจัยทั้งหมด ๓ รูป/คน  (วข.เชียงใหม ๑ คน วข.แพร ๑ คน วส.บุรีรัมย ๑ คน) 
 ๓. อาจารยลาศึกษาตอ ๖ รูป/คน (บัณฑิติวิทยาลัย ๑ คณะพุทธศาสตร ๑ คน คณะมนุษยศาสตร 
๑  คน  วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส ๑ คน วส.เลย ๑ คน วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ๑ คน) 
 ๔. อาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมดรวม ๑๒๓๒ รูป/คน ไมนับอาจารยลาศึกษาตอ ๖ รูป/คน 
คงเหลืออาจารยประจําและนักวิจัยในตัวบงชี้นี้ ๑๒๒๖ รูป/คน 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ที่ รายการ จํานวน 
๑ รวมคะแนนผลการประเมินที่ไดจากทุกสวนงาน  ๑๕๙.๙๕ 
๒ จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ ๓๓ 
๓ คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ ๔.๘๕ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๔.๕๐ คะแนน ๔.๘๕ คะแนน ๔.๘๕ บรรล ุ

 

 



๕๙ 
 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑ บัญชีรายช่ืองานวิจัยที่ไดรับทุนสนบัสนุนจากมหาวิทยาลัยและสวนงาน

ภายนอก 
๒.๒-๒ บัญชีหนังสือสัญญารบัทุนอุดหนุนการวจิัย 
๒.๒-๓ บัญชีรายช่ือผูรบัทุนอุดหนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัย 
๒.๒-๔ สัญญารับทุนจาก สกว. 
๒.๒-๕ หนังสือแสดงสญัญารบัทุนจาก สสส. 
๒.๒-๖ สัญญาโครงการวิจัยป ๒๕๕๙ 
๒.๒-๗ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (ตัวอยาง) 
๒.๒-๘ สรปุผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒.๒-๙ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต

และวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๓๓ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน 
     คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารยประจาํและ
นักวิจัยของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 
 

ที่ สวนงาน 
อาจารย คาถวงนํ้าหนัก(จํานวน) 

คะแนน + 
นักวิจัย 

๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ รวม 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๔ ๑ ๔  ๓๓ ๒ ๔๐ ๕.๐๐ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๖๓ ๑ ๒ ๑ ๙ ๑๐ ๒๓ ๕.๐๐ 
๓ คณะครุศาสตร ๕๑ ๓ ๕ ๙ ๓ ๒ ๒๒ ๕.๐๐ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ๕๑ ๘ ๔  ๑๑ ๘ ๓๑ ๕.๐๐ 
๕ คณะสังคมศาสตร ๑๑๘ ๖๒ ๙ ๕ ๘๓ ๗ ๑๖๖ ๕.๐๐ 

๖ 
วิทยาเขต
หนองคาย 

๓๘ ๑๖ ๑ ๓ ๒ ๓ ๒๕ ๕.๐๐ 

๗ 
วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๔๖ ๕ ๑ ๗ ๑ ๘ ๒๒ ๕.๐๐ 

๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๕๘ ๔ ๑๔ ๒ ๒ ๕ ๒๗ ๕.๐๐ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๖๗ ๑๑๓ ๔๖ ๘๑ ๒ ๒ ๒๔๔ ๕.๐๐ 

๑๐ 
วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๔๓ ๓๙  ๑ ๔ ๔ ๔๘ ๕.๐๐ 

๑๑ 
วิทยาเขต
อุบลราชธานี 

๔๕ ๓ ๑ ๑ ๓ ๓ ๑๑ ๓.๘๙ 

๑๒ วิทยาเขตแพร ๓๘ ๑ ๒  ๒ ๒ ๗ ๓.๐๓ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๓๒ ๑๓ ๔  ๓ ๑ ๒๑ ๕.๐๐ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๓ ๒ ๑ ๑ ๔  ๘ ๓.๔๘ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬี

ศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม 

๓๑    ๓ ๑ ๔ ๒.๗๔ 

๑๖ 
วิทยาเขต
นครสวรรค 

๘๗ ๓ ๑๙ ๙ ๑๒ ๑ ๔๔ ๕.๐๐ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๓๓ ๒๙ ๔ ๒ ๑  ๓๖ ๕.๐๐ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆเลย ๑๙ ๒๓  ๒ ๒ ๔ ๓๑ ๕.๐๐ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ

นครพนม 
๒๒ ๑    ๕ ๖ ๕.๐๐ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธ
ชินราช 

๕๒ ๙ ๑ ๑  ๘ ๑๙ ๕.๐๐ 



๖๑ 
 

ที่ สวนงาน 
อาจารย คาถวงนํ้าหนัก(จํานวน) 

คะแนน + 
นักวิจัย 

๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ รวม 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ
บุรรีัมย 

๔๒ ๔๖ ๑ ๑ ๓  ๕๑ ๕.๐๐ 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ
ปตตานี 

๒๒       ๐.๐๐ 

๒๓ วิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง 

๒๗  ๒ ๑๒ ๑  ๑๕ ๕.๐๐ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆนคร
นาน 

๒๒ ๕  ๒ ๒ ๓ ๑๒ ๕.๐๐ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะ
เกษ 

๒๓ ๙   ๑  ๑๐ ๒.๘๓ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ
พุทธโสธร 

๒๕     ๗ ๗ ๕.๐๐ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆ
เชียงราย 

๒๗ ๕ ๒    ๗ ๑.๖๗ 

๒๘ วิทยาลัยสงฆ
รอยเอ็ด 

๑๙ ๑๘ ๓ ๑   ๒๒ ๕.๐๐ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆ 
พอขุนผาเมือง 
เพชรบรูณ 

๑๕       ๐.๐๐ 

๓๐ วิทยาลัยสงฆ
ราชบุร ี

๑๗    ๘  ๘ ๕.๐๐ 

๓๑ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ ๑๘ ๑๖ ๑ ๓   ๒๐ ๕.๐๐ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ 

พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

๑๘  ๔ ๑ ๗ ๑ ๑๓ ๕.๐๐ 

๓๓ วิทยาลัย 
พุทธศาสตร
นานาชาติ 

๖    ๓๖ ๔ ๔๐ ๕.๐๐ 

  รวม ๑๒๓๒ ๔๓๕ ๑๓๑ ๑๔๕ ๒๓๘ ๙๑ ๑๐๔๐ ๑๔๒.๖๓ 
 เฉลี่ย  ๘๗ ๕๒.๔ ๘๗ ๑๙๐.๔ ๙๑ ๕๐๗.๘ ๔.๓๒ 

 
หมายเหตุ  ๑. อาจารยประจําทัง้หมด ๑,๒๒๙ รูป/คน 
              ๒. นักวิจัยทั้งหมด ๓ รปู/คน  (วข.เชียงใหม ๑ คน วข.แพร ๑ คน วส.บุรีรมัย ๑ คน) 
 ๓. ในตัวบงชี้น้ีนับอาจารยประจําทั้งหมดและนกัวิจัยทัง้หมดรวมกัน จํานวน ๑,๒๓๒ รูป/คน  
 



๖๒ 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ที่ รายการ จํานวน 
๑ จํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด ๑๐๔๐ 

   - จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนกั ๐.๒๐ ๔๓๕ 
   - จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนกั ๐.๔๐ ๑๓๑ 
   - จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนกั ๐.๖๐ ๑๔๕ 
   - จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนกั ๐.๘๐ ๒๓๘ 
   - จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนกั ๑.๐๐ ๙๑ 

๒ รวมคะแนนผลการประเมินที่ไดจากทุกสวนงาน  ๑๔๒.๖๓ 
๓ จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๓๓ 
๔ คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๔.๓๒ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๓.๕๑ คะแนน ๔.๓๒ คะแนน ๔.๓๒ บรรล ุ

 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๓-๑ บัญชีรายช่ือผลงานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒.๓-๒ สรปุผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒.๓-๓ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๓๓ ฉบับ 
๒.๓-๔ วารสาร 
๒.๓-๕ หนังสือและตํารา 
๒.๓-๖ รายงานสบืเนือ่งจากการประชุม 

 

 
วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ ๒ 
 

จุดแข็ง 
๑. ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถสรางนักวิจัยหนาใหมและจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการวิจัยแกสวนงานจัดการศึกษาในกํากับทั่วประเทศไดอยางทั่วถึง 
๒. มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนเวที

สําหรับนําเสนอผลงานวิชาการและวิจัยของอาจารยและนักวิจัย 



๖๓ 
 

๓. มหาวิทยาลัยมีองคความรูดานพระพุทธศาสนาและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลงาน
วิชาการดานพระพุทธศาสนา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติยังมีนอย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรพัฒนาอาจารยและนักวิจัยดานการเขียนบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ

เผยแพรในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ 
๒. ควรสงเสริมและสนับสนุนคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

เพื่อใหคณาจารยและนิสิตมีโอกาสนําเสนอผลงาน พรอมทั้งตีพิมพผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)  ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

๓. ควรจัดตั้งสถาบันหรือศูนยความเปนเลิศดานวิชาการพระพุทธศาสนา เพื่อสรางองคความรู วิจัย 
และพัฒนาตอยอดองคความรูทางพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ 
 

 
 
 



๖๔ 
 

 
องคประกอบที่ ๓    การบริการวิชาการ 

 
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑   การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑.กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือระหวางคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆหรือหนวยงานเทียบเทา    
      

     มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่ง
เปนการบริการวิชาการครอบคลุมพื้นที่ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย 
บริหารงานโดยคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ 
     ๑. คณะกรรมการอํานวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทํา
หนาที่กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายการบริหารโครงการ 
     ๒. คณะกรรมการดําเนินการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทํา
หนาที่จัดทําแผนพัฒนา จัดทํากรอบจัดสรรงบประมาณและกํากับ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 
     โครงการนี้มีสํานักงานกลาง คือ สํานักงานพระสอนศีลธรรม 
ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลําไทร อ.วัง
นอย จ.พระนคร ศรีอยุธยา  
     ในสวนภูมิภาค มหาวิทยาลัยตั้งศูนยอํานวยการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๒๖ ศูนยซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูที่
วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการแตละ
ศูนยกํากับดูแลพระสอนศีลธรรมในพื้นที่    
     กระบวนการกําหนดโรงเรียนเปาหมาย คือ คณะกรรมการ
บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน ๒๖ ศูนย ประกอบดวย ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรม 
การการอาชีวศึกษา สํานักงานพระพุทธ ศาสนาแหงชาติ และคณะ
สงฆในพื้นที่  คัดเลือกพระสอนศีลธรรมและกําหนดโรงเรียน
เปาหมาย สงมายังสํานักงานพระสอนศีลธรรม เพื่อรวบรวม
วิเคราะห จัดทําเปนแผนปฏิบัติการ เสนอคณะกรรมการดําเนินงาน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
     ในป ๒๕๕๙ กําหนดเปาหมายการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมเปนโรงเรียน ไมนอยกวา ๑๒,๐๐๐ แหง มีพระสอนศีลธรรม
ไมนอยกวา ๑๘,๐๐๐ รูป สอนนักเรียนไมนอยกวา ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
คน ครอบคลุมพื้นที่ ๑๘ ภาคคณะสงฆ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย 

 
 

 
 
๓.๑.๑-๑ คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๑-๒ คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๑-๓  โครงสรางการบริหารสํานักงาน
พระสอนศีลธรรม 
๓ .๑ .๑-๔   ผู บริ หารศูนยอํ านวยการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในสวนภูมิภาค 
๓.๑.๑-๕   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในสวน
ภูมิภาค 
๓ .๑. ๑-๖   แผนปฏิบั ติ การประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สํานักงานพระ
สอนศีลธรรม 
๓.๑.๑-๗  ขอมูลพระสอนศีลธรรม  
๓.๑.๑-๘   รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการดําเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
 



๖๕ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๒.จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือ
องคการเปาหมายที่กําหนดในขอ ๑      
 

     มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในชวงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 
๑๑ ประกอบดวยตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ตัวแทนจากภาคโรงเรียน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆและพระ
สอนศีลธรรม จัดทําแผนยุทธศาสตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
     คณะทํางานวิเคราะหผลการดําเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในระยะที่ผานมา สํารวจขอมูลดานกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ สัมภาษณผูบริหาร และผูมีสวนได
สวนเสีย ประเมินสถานการณสภาพแวดลอม กําหนดเปนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ สอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในยุทธศาสตรที่  ๓ การบริการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาแกสังคมและชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ 
     ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะกรรมการอํานวยการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและคณะ กรรมการ
ดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย 
วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ โครงการขยายหองเรียน หนวยวิทยบริการ 
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํ านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานพระพุทธ ศาสนาแหงชาติ 
และคณะสงฆ จัด ทําแผนบริการวิชาการ ในรูปแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของสํานักงานพระสอนศีลธรรม 
โดย   ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๐,๗๓๕,๕๖๐ บาท 

 
 
๓ .๑.๒-๑   คําสั่ งมหาวิทยาลัยแต งตั้ ง
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๒-๒  มติคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
๓.๑.๒-๓  แผนยุทธศาสตรพระสอนศีล 
ธรรมในชวงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับ
ที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๓.๑.๒-๔ แผนแมบทสํานักงานพระสอน
ศีลธรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๓ .๑ . ๒ - ๕  แผ นปฏิ บั ติ ก า รป ระจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สํานักงานพระ
สอนศีลธรรม 
๓ . ๑ . ๒ - ๖  แผ นปฏิ บั ติ ก า รป ระจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สํานักงานพระ
สอนศีลธรรม 
๓ . ๑ . ๒ - ๗  แ ผ น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจําป ๒๕๕๙  
 

 

 

 ๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความ
เขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 

     มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ
คัดเลือกพระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดเขาไปสอนในโรงเรียน โดย
กําหนดบทบาทหนาที่  คือ (๑) สอนวิชาพระพุทธ ศาสนาตาม
หลักสูตร (๒) นํานักเรียนฝกสมาธิบริหารจิตเจริญปญญา (๓) 
ทบทวนธรรมศึกษาใหนักเรียน และ (๔) ใหการสนับสนุนโรงเรียน
วิถีพุทธ 
     พระสอนศีลธรรมจึงเปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเขา
สูโรงเรียนวิถีพุทธตามนโยบายของรัฐบาล ขณะเดียวกัน สํานักงาน
พระสอนศีลธรรมและสถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย รวมกับสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

 
 

 
๓.๑.๓-๑  รายงานผลการดําเนินงานการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา 
 ๓.๑.๓-๒  คูมือการอบรมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอัตลักษณโรงเรียนวิถี
พุทธช้ันนํา รุนที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๙ 
๓.๑.๓-๓  สูจิบัตรงานมหกรรมสงเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานพระพุทธศาสนา 



๖๖ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อบูรณาการพุทธธรรมสูระบบการศึกษาไทย ได
กําหนดเกณฑอัตลักษณ ๒๙ ประการ เพื่อพัฒนายกระดับจาก
โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา  
     ในป พ.ศ.๒๕๕๓ -๒๕๕๘ โรงเรียนที่มีพระสอนศีลธรรมเขาไป
ปฏิบัติหนาที่สอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๒,๓๓๒ แหง ไดรับการ
คัดเลือกเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ๗๖๕ แหง จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  
     ในปการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาตนเองสูอัต
ลักษณ ๒๙ ประการ ยกระดับเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา จํานวน 
๑๐๐ โรงเรียน 
 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง   
 

     โรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตาม
นโยบายปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียนและพัฒนาผูเรียนตามแนวทาง
ประชารัฐ  ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๙  ไดรับการคัดเลือก
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา จํานวนทั้งสิ้น ๘๖๕ โรงเรียน แยกตามป 
ดังนี้ 
   - พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๑ จํานวน ๑๐๐ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน ๒๓,๓๓๗ โรงเรียน) 
   - พ.ศ.๒๕๕๔  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๒ จํานวน ๑๐๐ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน ๒๔,๒๑๒ โรงเรียน) 
   - พ.ศ.๒๕๕๕  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๓ จํานวน ๑๐๙ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน ๑๒,๑๕๙ โรงเรียน) 
   - พ.ศ.๒๕๕๖  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๔ จํานวน ๒๖๕ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน ๑๘,๕๗๗ โรงเรียน) 
   - พ.ศ.๒๕๕๗  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๕ จํานวน ๑๐๐ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน ๒๐,๖๕๐ โรงเรียน) 
   - พ.ศ.๒๕๕๘  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๖ จํานวน ๑๐๐ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน ๒๐,๕๙๖ โรงเรียน)  
   - พ.ศ.๒๕๕๙  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๗ จํานวน ๑๐๐ 
โรงเรียน (มีโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน ๒๒,๘๔๙ โรงเรียน)    
     นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานยังไดดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา
ซึ่งพัฒนาตนเองไดตามเกณฑ ๕๔ ประการ เพื่อรับรางวัลโรงเรียน

 
 

 
๓.๑.๔-๑  รายงานผลการดําเนินงานการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา 
๓.๑.๔-๒  คูมือการอบรมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอัตลักษณโรงเรียนวิถี
พุทธช้ันนํา รุนที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๙ 
 



๖๗ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
วิถีพุทธพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ดังนี้ 
     ๑. ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน จํานวน ๒๗ แหง  
     ๒. ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน จํานวน ๒๗ แหง 
 ๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย 
 

     เครือขายความร วมมือ เพื่ อการพัฒนาโรง เรี ยนซึ่ ง เป น
กลุมเปาหมายในการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวยองคกรและหนวยงาน ดังนี้ 
    ๑. คณะสงฆ ๑๘ ภาค ใน ๗๗ จังหวัด 
    ๒. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
    ๓. สํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ๔. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง ชาติ 
    ๕. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
    ๖. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 
 
 

๓.๑.๕-๑ คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๕-๒ หนังสือแนวทางการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๑.๕-๓ คูมือกิจกรรมงานมหกรรม
สงเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา 

 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆทุกแหง มีสวนรวมใน
การดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบัน
ตามขอ ๒ โดยมีจํานวนอาจารยจากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย
สงฆทุกแหงเขารวม ไมนอยกวารอยละ ๕ ของอาจารยทั้งหมด
ของสถาบัน ทั้งน้ีตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ 
 

     ผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่ในคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆทุกแหงของมหาวิทยาลัยมากกวารอยละ ๕ ไดรับการ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการเพื่อบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ดังนี้ 
    ๑. คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
    ๒. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
    ๓. คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
    ๔. คณะอนุกรรมการฝายพัฒนาหลักสูตรและอบรมพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
    ๕. คณะอนุกรรมการฝายนิเทศ ติดตามและประเมินผลพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 

๓.๑.๖-๑   คําสั่ งมหาวิทยาลัยแต งตั้ ง
คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๖-๒   คําสั่ งมหาวิทยาลัยแต งตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๖-๓ คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๖-๔ คณาจารย คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่มีสวนรวมในโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 



๖๘ 
 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๓ - ๔ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๕ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๖ ขอ 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๖ ขอ ๖ ขอ ๕ บรรล ุ

 
 
วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ ๓ 
 

จุดแข็ง 
      การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสังคมของมหาวิทยาลัย มีเครือขายการดําเนินงาน
ครอบคลุมทั่วประเทศ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
การบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย ยังไมไดใชการวิจัยประเมินผลสําเร็จและผลกระทบ เพือ่

เปนขอมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรกําหนดภาระงานใหคณาจารยเขามามีบทบาทในการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาและ

นําผลการดําเนินงานไปบูรณาการหรือพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยใหมากขึ้น 
๒. ควรจัดใหมีการติดตามประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการบริการวิชาการแกสังคม โดยการมี

สวนรวมของผูใหบริการ และผูรับบริการ ตลอดจนนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน กระบวนการและ
ผลสัมฤทธ์ิอยางสม่ําเสมอ 



๖๙ 
 

องคประกอบที่ ๔   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

     มหาวิทยาลัยกําหนดส วนงานมีภารกิจ ในดานทะนุบํารุ ง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
     ๑. สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจ
เกี่ยวกับงานธรรมวิจัย ธรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนอภิธรรม 
การจัดการเรีนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย การประชาสัมพันธ
และเผยแผ การบริการฝกอบรม  
     ๒. สถาบันวิปสสนาธุระ มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา 
สงเสริม เผยแผ และใหบริการดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
และฝกอบรมคุณธรรมคุณธรรม งานพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย 
งานวิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน สราง
เครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรมคุณธรรมใหกวางขวาง 
     ๓. กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจเกี่ยวกับงาน
สงเสริมกิจการนิสิต งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและ
ปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต งานบริการ
หอพักนิสิต งานประสานงานพระธรรมจาริก งานบรรพชาและอบรม
เยาวชนภาคฤดูรอน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 
     ๔. สํานักวิชาการในวิทยาเขต ๑๑ แหง มีภารกิจเกี่ยวกับงาน
วิชาการของวิทยาเขต งานทะเบียนและวัดผล งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและหองสมุด งานวิจัย งานมาตรฐาน งานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสงัคม 
งานจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเผยแพร ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
วิปสสนากรรมฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรชาและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 
     ๕. สํานักงานวิชาการในวิทยาลัยสงฆ ๑๗ แหง มีภารกิจเกี่ยวกับ 
งานรับสมัครและคัดเลือกนิสิต งานกองทุนการศึกษา งานกิจการ
นิสิต งานวัดผลการศึกษา งานหลักสูตรและสงเสริมประสิทธิภาพ
การสอน งานตําราและเอกสารทางวิชาการ งานติดตามประเมินผล
การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานจัด
กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเผยแพร ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
๔.๑.๑-๑  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ภารกิจ อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของสวนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 
๔.๑.๑-๒  โครงสรางการบริหารของสวน
งานดานทะนุบํารุงพระพุทธ ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 



๗๐ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
วิปสสนากรรมฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรชาและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 
 ๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 

     แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑  กําหนด ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เปาประสงคที่ ๕ 
มหาวิท ยาลั ย เ ป น แห ล ง เ รี ย นรู ท าง ด า นพระพุ ทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน ประกอบดวยกล
ยุทธ ๔ กลยุทธ คือ 
     กลยุทธที่ ๑๗  รณรงคใหนิสิตและบุคลากรมีความตระหนักใน
เรื่องการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีบทบาทในการสงเสริม 
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมรวมกับภาคประชาชน 
     กลยุทธที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา 
มรดกทางประเพณีวัฒนธรรมไทย ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ 
     กลยุทธที่  ๑๙ พัฒนาพิพิธภัณฑ หอพุทธศิลปและผลงาน
บุรพาจารยใหเปนแหลงการเรียนรู 
     กลยุทธที่ ๒๐ สงเสริมใหนิสิตบุคลากรและชุมชนใหดํารงวิถีชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยแปลงแผนพัฒนาเปน
แผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจําป กําหนด
ตัวชี้วัดของแผน ๑๐ ตัวชี้วัด จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ๒๘๗ 
โครงการ จํานวน ๑๐๐,๑๖๙,๑๙๐ บาท โดยกําหนดตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแผน ดังนี้ 
     ๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คาเปาหมาย ระดับ ๔ 
     ๒. รอยละของการรับรูและยอมรับอัตลักษณ ภาพลักษณ และ
ผลงานอันทรงคุณคาของมหาวิทยาลัยสูสังคมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย คาเปาหมายรอยละ ๘๐ 
     ๓.  จํ านวนครั้ ง ในการประชาสัมพันธ เผยแพรอัตลักษณ  
ภาพลักษณ และผลงานอันทรงคุณคาของมหาวิทยาลัย คาเปาหมาย 
๒๐ ครั้ง 
     ๔. จํานวนรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติที่มหาวิทยาลัยไดรับ
จากการสรางเสริมอัตลักษณ ภาพลักษณ และผลงานอันทรงคุณคา
ของมหาวิทยาลัย คาเปาหมาย ๑ รางวัล 

 
 

 
๔.๑.๒-๑ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผน 
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 
๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  (หนา ๑๐๔-
๑๑๓) 
๔.๑.๒-๒ แผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  



๗๑ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๕. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คาเปาหมาย ๔๐ 
โครงการ 
     ๖. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ ใช ในการทํ านุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินงาน รอยละ ๑๐ 
     ๗. จํานวนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบาน (Area 
Study) คาเปาหมาย ๒ ศูนย 
     ๘. ระดับความกาวหนาของการดําเนินการพัฒนาศูนยการเรียนรู 
คาเปาหมาย ระดับ ๔ 
     ๙. รอยละของโครงการสงเสริมนิสิต บุคลากรและชุมชน ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอจํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คาเปาหมาย รอยละ ๒๐  
     ๑๐.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ คา
เปาหมาย ระดับ ๔    
 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

     มหาวิทยาลัยกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยกองแผนงาน และกองกิจการวิทยาเขต สํานักงาน
อธิการบดี เปนรายไตรมาส และรายงานตอผูบริหาร 

 
 

 
๔.๑.๓-๑ รายงานการประเมินผลแผน
ท ะ นุ บํ า รุ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙  
๔.๑.๓-๒ บันทึกขอความกองแผนงาน
และกองกิจการวิทยาเขตติดตามผลการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต าม โ คร ง ก า ร ป ร ะจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒) 
๔.๑.๓-๓ บันทึกขอความกองแผนงาน
และกองกิจการวิทยาเขตติดตามผลการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต าม โ คร ง ก า ร ป ร ะจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๓-๔) 

 ๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

     แผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดําเนินการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผน
จํานวน ๑๐ ตัวชี้วัด  
     ผลการประเมินบรรลุเปาหมาย ๘ ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย ๒ 
ตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๐  

 

 
๔.๑.๔  รายงานการประเมินผลแผน
ทะนุบํ ารุ งพระพุทธศาสนาและศิลป 
วัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 



๗๒ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คาเปาหมาย ระดับ ๔  ผลการดําเนินงาน ระดับ ๔ 
บรรลุเปาหมาย 
     ๒. รอยละของการรับรูและยอมรับอัตลักษณ ภาพลักษณ และ
ผลงานอันทรงคุณคาของมหาวิทยาลัยสูสังคมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย คาเปาหมายรอยละ ๘๐ ผลการดําเนินงาน รอยละ 
๙๐ บรรลุเปาหมาย 
     ๓.  จํ านวนครั้ ง ในการประชาสัมพันธ เผยแพรอัตลักษณ  
ภาพลักษณ และผลงานอันทรงคุณคาของมหาวิทยาลัย คาเปาหมาย 
๒๐ ครั้ง ผลการดําเนินงาน ๑๔ ครั้ง ไมบรรลุเปาหมาย 
     ๔. จํานวนรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติที่มหาวิทยาลัยไดรับ
จากการสรางเสริมอัตลักษณ ภาพลักษณ และผลงานอันทรงคุณคา
ของมหาวิทยาลัย คาเปาหมาย ๑ รางวัล ผลการดําเนินงาน ๔ รางวัล 
บรรลุเปาหมาย 
     ๕. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คาเปาหมาย ๔๐ 
โครงการ ผลการดําเนินงาน ๒๘๘ โครงการ บรรลุเปาหมาย  
     ๖. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ ใช ในการทํ านุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินงาน รอยละ ๑๐ ผลการดําเนินงาน 
๑๐.๗๐ บรรลุเปาหมาย 
     ๗. จํานวนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบาน (Area 
Study) คาเปาหมาย ๒ ศูนย ผลการดําเนินงาน ๑๓ ศูนย บรรลุ
เปาหมาย 
     ๘. ระดับความกาวหนาของการดําเนินการพัฒนาศูนยการเรียนรู 
คาเปาหมาย ระดับ ๔ ผลการดําเนินงาน ระดับ ๔ บรรลุเปาหมาย 
     ๙. รอยละของโครงการสงเสริมนิสิต บุคลากรและชุมชน ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอจํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คาเปาหมาย รอยละ ๒๐ ผลการดําเนินงาน รอยละ 
๗.๘๑ ไมบรรลุเปาหมาย 
     ๑๐.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ คา
เปาหมาย ระดับ ๔   ผลการดําเนินงาน ระดับ ๔ บรรลุเปาหมาย 
 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
 

     จากผลการประเมินแผนในปงบประมาณ ๒๕๕๙ พบวามีปญหา
และอุปสรรค ดังนี้ 
     ๑. ตัวชี้วัดของแผนมีเปนจํานวนมากสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ของแผน 

 
 

 
๔.๑.๕ แผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๗๓ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๒. ตัวชี้วัดของแผนที่สะทอนความเปนนานาชาติยังไมชัดเจน 
     ๓.  โครงการทะนุบํ า รุ ง ศิลปวัฒนธรรมที่ บู รณาการกั บ
กระบวนการเรียนการสอนหรือการวิจัยที่ประสบผลสําเร็จยังมีนอย 
     มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแผนในปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
     ๑. ปรับตัวชี้วัดของแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในป
การศึกษา ๒๕๖๐เปน ๓ ตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมและสอดคลองกับ
ความเปนนานาชาติ 
     ๒. กําหนดตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานบูรณาการพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ๑ ตัวชี้วัด คือ รอยละโครงการทะนุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย 
 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน     
 

     มหาวิทยาลัยเผยแพรกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผานสื่อตาง ๆ ดังนี้ 
     ๑.วารสาร ไดแก วารสารพุทธจักร  วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน 
     ๒. สถานีวิทยุในสวนกลางและภูมิภาค  เชน  สถานี มจร วัด
มหาธาตุ  สถานี มจร วิทยาเขตเชียงใหม  สถานี มจร วิทยาเขต
ขอนแกน สถานี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา สถานี มจร วิทยาเขต
แพร  สถานี  มจร วิทยาเขตสุ รินทร   สถานี มจร วิทยาเขต
อุบลราชธานี   
     ๓. สถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (MCU TV) 
     ๔. เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

๔.๑.๖-๑ วารสารพุทธจักร 
๔.๑.๖-๒ สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
เผยแผธรรมะทางวิทยุโทรทัศน ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๔.๑.๖-๓  ผังรายการวิทยุ  
๔.๑.๖-๔  ผังรายการโทรทัศน MCU TV 
๔.๑.๖-๕  เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
 

 ๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ     
 

     มหาวิทยาลัยรวมกับคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชา
โลก  จั ดทํ าพร ะ ไตร ป ฎก  ส ากล ( Common Buddhist Text: 
Guidance and Insight from  the Buddha) ฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งรวบรวมคําสอนที่เปนหัวใจหลักทาง
พระพุทธศาสนา ๓ นิกาย คือ เถรวาท มหายานและวัชรยาน จาก ๔ 
ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาสันสฤต ภาษาทิเบตและภาษาจีน แปล
เรียบเรียงเปนภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพรโดยจัดพิมพเปนหนังสือ
แจกจายไปตามโรงแรมชั้นนําทั่วโลก  

 
 
๔.๑.๗-๑ ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙ เนื่อง
ในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก 
๔ .๑ . ๗ -๒  พระ ไตรป ฎกสากลฉบั บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 
หรือCommon Buddhist Text (CBT) 
๔.๑.๗-๓ โครงการจัดทําพระไตรปฎก
สากลฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณ
ราชวิทยาลัย  



๗๔ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     การจัดทําพระไตรปฎกฉบับสากลเปนการฟนฟู เอกภาพ
พระพุทธศาสนาที่ผูนําสงฆฝายเถรวาทกับฝายมหายานตกลงกัน ณ 
กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ในป พ.ศ.๒๕๐๙ เพื่อรับเอาโครงสราง
ทางปรัชญาของทั้งสองนิกายมาจัดทําและเผยแพรรวมกัน  
     เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ ไมใชความเห็นสวนตัว แตยึดเนื้อหาใน
คัมภีรดั้งเดิมของแตละนิกายเปนหลัก ใชพระพุทธ พระธรรมและ
พระสงฆ เปนหัวขอหลักของหนังสือ และมีการเพิ่มหัวขอยอย ที่
ครอบคลุมคุณคาตามประเพณีและการประยุกตใชในสมัยใหม 
ภายใตหัวขอเหลานี้ ไดใสขอมูลที่ไดจากการแปลคัมภีรพระไตรปฎก 
ดังนั้น หนังสือพระไตรปฎกฉบับสากลนี้จึงเปนการแปลใหมซึ่งพระ
สูตรจํานวน ๒๗๐ สูตรที่คัดสรรมาจากคัมภีรเถรวาท มหายานและ
วัชรยาน 
     ในป พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการจัดทําพระไตรปฎกฉบับสากล 
ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการประมาณ ๒๐ ทานจากทั้ง ๓ นิกาย ทั้ง
จากประเทศตะวันออกและตะวันตก ไดรับมอบหมายงานภายใตการ
กํากับของสมาคมมหาวิทยาพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) ให
สรางความสมดุลระหวางความเขมขนทางวิชาการกับการทําใหคน
อานจํานวนมาสามารถเขาถึงได 
    คณะกรรมการจัดทําพระไตรปฎกฉบับสากลไดจัดประชุมสัมมนา 
๑๒ ครั้งเพื่อทํางานสรางความเขาใจและหาขอตกลงรวมกัน  
    ในป พ.ศ.๒๕๕๘ นักวิชาการอิสระและผูนําชาวพุทธไดพิจารณา
รางพระไตรปฎกฉบับสากลและเสนอขอแนะนําเพื่อการแกไข
ปรับปรุง จากนั้น สภาสากลวันวิสาขบูชาของสหประชาชาติไดมีมติ
รับรองรางพระไตรปฎกฉบับสากล การพิจารณารอบที่สองเกิดขึ้นใน
ป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยนักวิชาการอิสระทั้งจากประเทศตะวันออกและ
ตะวันตก  
    ในป พ.ศ.๒๕๕๙ สภาสากลวันวิสาขบูชาของสหประชาชาติไดมี
มติรับรองรางพระไตรปฎกฉบับสากล เมื่อเปนที่พอใจของผูพิจารณา
ตรวจสอบทั้งหมดแลว จึงไดจัดพิมพพระไตรปฎกฉบับสากลขึ้น โดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรับโอกาสเปน
ผูสนับสนุนกระบวนการจัดทําทั้งหมด  
    มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแปลพระไตรปฎกฉบับสากลเปนภาษา
ขององคการสหประชาชาติทั้งหมด แจกจายหนังสือเลมนี้ตาม
โรงแรมและแจกจายผานชองทางอื่นๆ เชน รานหนังสือ เปนตน 

๔.๑.๗-๔  ร ายงานการประชุมคณะ 
กรรมการตรวจรับโครงการพระไตรปฎก
ฉบับสากลและคณะทํางานพระไตรปฎก
สากล 
 

 

 
 
 



๗๕ 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๕ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๖-๗ ขอ 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๗ ขอ ๗ ขอ ๕ บรรล ุ

 

 
วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ ๔ 
 
จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมที่ เกี่ยวของกับ
พระพุทธศาสนา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สอดคลองกับ ปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อนํามา 

ปรับปรุง รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานยังไมครบทุกโครงการ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรทําแผนงานในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหชัดเจน ประเมินแผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและผลสัมฤทธิ์โครงการ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ และมีการนําผลการประเมินไปใช
ในปการศึกษาตอไป ครบกระบวนการ PDCA ตามเกณฑมาตรฐาน 

๒. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยของมหาวิทยาลัย ทําแผนการสอนที่บูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลสําเร็จและนําผลการประเมินไปปรับปรุงให
ดียิ่งขึ้น ในปการศึกษาตอไป 
 

 
 
 



๗๖ 
 

องค์ประกอบที่ ๕    การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

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

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการจัดท า
แผน พัฒนามหาวิ ท ย าลั ย ใ นช่ ว ง แผ น พัฒ นา ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประกอบด้วย ๕  
ยุทธศาสตร์ ๖ เป้าประสงค์ ๒๗ กลยุทธ์ ๘๐ ตัวชี้วัด สอดคล้องกับ
ปณิธาน  ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่
ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การทะนุบ ารุ งพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
     ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เริ่มจากการจัด
โครงการสัมมนาการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่วน
ภายใต้กิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้า: แผนพัฒนามหาวิทยาลัย” 
ซึ่งด าเนินการจัด ๓ ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.

 
 
 

 
 
๕.๑.๑-๑  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๕.๑.๑-๒  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๑.๑-๓  แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
๕ .๑ .๑ -๔  แผนปฏิ บั ติ ก า รป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๕ .๑ .๑ -๕  แผนปฏิ บั ติ ก า รป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๕.๑.๑-๖ รายงานผลการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 
๑๑ พ.ศ.๒๕๕๙ และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๕.๑.๑-๗ รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ 



๗๗ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๒๕๕๙ และจัดสัมมนาปฏิบัติการเพ่ือยกร่างแผนพัฒนา โดย
คณะกรรมการจัดท าแผนฯ ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  
จากนั้นได้น าเสนอเพ่ือทบทวนร่างแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ เป้าประสงค์ 
๓๕ ตัวชี้วัด ๔๑ กลยุทธ์ 
      มหาวิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ซึ่งได้ประเมิน
ทรัพยากรที่ใช้การด าเนินงาน รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  
      มหาวิทยาลัยแปลงแผนพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ใน ๕ ยุทธศาสตร์  โดยมีผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตฯ ด าเนินงาน ๑๖๒ โครงการ 
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ๘๐ โครงการ (ร้อยละ ๔๙.๓๘) บรรลุ
เป้าหมายเชิงปริมาณ ๔๒ โครงการ (ร้อยละ ๒๕.๙๓) ด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ๑๖ ตัวชี้วัดจาก ๒๑ ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๙ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยฯ ด าเนินงาน ๑๑ โครงการ 
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ๗ โครงการ (ร้อยละ ๖๓.๖๔) บรรลุ
เป้าหมายเชิงปริมาณ ๕ โครงการ (ร้อยละ ๔๕.๔๕) ด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ๔ ตัวชี้วัดจาก ๑๗ ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการฯ ด าเนินงาน ๑๒๗ 
โครงการ บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ๘๒ โครงการ (ร้อยละ 
๖๔.๕๗) บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ ๖๕ โครงการ (ร้อยละ 
๕๑.๑๘) ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ๑๒ 
ตัวชี้วัดจาก ๑๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาฯ ด าเนินงาน 
๑๐๓ โครงการ บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ๘๑ โครงการ (ร้อยละ 
๗๘.๖๔) บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ ๗๓ โครงการ (ร้อยละ 



๗๘ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๗๐.๘๗) ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ๑๐ 
ตัวชี้วัดจาก ๑๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารฯ ด าเนินงาน ๕๔ 
โครงการ บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ๖๒ โครงการ (ร้อยละ 
๑๑๔.๘๑) บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ ๖๕ โครงการ (ร้อยละ 
๑๒๐.๓๗) ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ๙ 
ตัวชี้วัดจาก ๑๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๔ 
 ๒. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน   
 

     มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่งด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
    ๑. ในภาคเหนือ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริการ 
จ านวน ๑๔ แห่ง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ในวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วิทยาลัย
สงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 
    ๒. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และ
หน่วยวิทยบริการ จ านวน ๑๐ แห่ง จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย  ในวันที่  ๒๗-๒๘ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ต.น้ าค า อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 
    คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จ านวน ๒๘ แห่ง จัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเสนอผู้บริหาร เพ่ือน าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร เช่น การปิดหลักสูตรที่ไม่คุ้ม
ทุน และ การใช้เป็นข้อมูลในการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

 

 
 
 
 

 
 
๕.๑.๒ รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย 



๗๙ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๓. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธ
กิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม      
 

     สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติการระบุความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ ด้าน ๑๗ ปัจจัยความเสี่ยง 
ประกอบด้วย  
     ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มีปัจจัยความเสี่ยง ๑๒ ตัว 
     ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน มีปัจจัยความเสี่ยง ๒ ตัว 
     ๓. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ  มีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
     ๔. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอกมีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
     ๕. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยความเสี่ยง ๑ ตัว 
     และให้ติดตามประเมินผลเป็นระยะ เวลา ๓ ปีการศึกษา(ปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๗ – ปีการศึกษา ๒๕๕๙) รวมทั้งให้ปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยงของส่วนงานที่มีผลการด าเนินการยังไม่ก้าวหน้าและไม่
ประสบผลส าเร็จ  
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อน
ระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีส านักงาน
ตรวจสอบภายในประสานงาน ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง แ ต่ ล ะ ส่ ว น ง า น  แ ล ะ ร า ย ง า น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมาตามล าดับ  
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้สรุปผลการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 
     ๑.การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  
     ปัจจัยความเสี่ยง ๑๗ ปัจจัย จะต้องลดลงอยู่ในระดับที่ สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่น้อยกว่า ๕ ปัจจัย คือ ค่าคะแนนที่ ≤ ๖ 

 
 
 

 

 
๕ . ๑ . ๓ - ๑  แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕ .๑ .๓ -๒  ร าย ง านการติ ดต า มแล ะ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่มีระดับสูง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๕.๑.๓-๓  ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ที่ ๖๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.๑.๓-๔  มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
๕.๑.๓-๕  มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 
 

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 
(ค านวณจากค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L=Likelihood) x ค่า
ผลกระทบของความเสี่ยง (I=Impact) 
     ๒. การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยง  
        ๑) ส่วนงานภายในมีระบบ แผน กลไก การบริหารความ
เสี่ยงครบทุกส่วนงาน 
        ๒) จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rm.mcu.ac.th  
       ๓) จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
       - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง
เชิงกลยุทธ์”  จ านวน ๑ ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาคจ านวน ๘๖ รูป/คน จัดขึ้นที่ ม จ ร อยุธยา โดยมีกลุ่มงาน
บริหารความเสี่ยง ส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
       - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บริหารอย่างไร ให้ไกล
ความเสี่ยง” แบบ On the Job Training (OJT) ลงสู่ส่วนงานใน
ส่วนกลาง จ านวน ๓๒ ครั้ง วิทยาเขต จ านวน ๔ ครั้ง และวิทยาลัย 
จ านวน ๓ ครั้ง โดยมีกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ๓. ผลด าเนินงานบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
– ๒๕๕๙ 
        ๑) ความเสี่ยงในมิติด้านยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิตบัณฑิตและการจัดการการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีปัจจัยความเสี่ยง ๔ ปัจจัย 
ค่าเฉลี่ยปัจจัยความเสี่ยงเดิมมีสถานะความเสี่ยงสูง ผลการบริหาร
ท าให้ความเสี่ยงลดลงเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ มีปัจจัย
ความเสี่ยง ๕ ปัจจัย ค่าเฉลี่ยปัจจัยความเสี่ยงเดิมมีสถานะความ
เสี่ยงสูง ผลการบริหารความเสี่ยงคงท่ีเป็นความเสี่ยงระดับ สูง 



๘๑ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลมีปัจจัยความเสี่ยง ๘ ปัจจัย ค่าเฉลี่ยปัจจัยความเสี่ยงเดิมมี
สถานะความเสี่ยงสูง ผลการบริหารท าให้ความเสี่ยงลดลงแต่ยังคง
เป็นความเสี่ยงระดับสูง 
     ๒) ความเสี่ยงในมิติด้านปัจจัยความเสี่ยง  ปัจจัยความเสี่ยง
ทั้งหมด ๑๗ ปัจจัย มีผลการบริหารความเสี่ยงที่มีพัฒนาการดีขึ้น 
ท าให้ระดับความเสี่ยงที่ลดลงในระดับที่ยอมรับได้ คือ ค่าคะแนนที่ 
≤ ๖  (ระดับปานกลาง และระดับต่ า) จ านวน  ๗ ปัจจัย  ดังต่อไปนี้   
       - ระดับสูงมาก มีปัจจัยความเสี่ยง  ๓ ปัจจัย  
       - ระดับสูง มีปัจจัยความเสี่ยง ๗ ปัจจัย  
       - ระดับปานกลาง มีปัจจัยความเสี่ยง ๓ ปัจจัย  
       - ระดับต่ า มีปัจจัยความเสี่ยง ๔ ปัจจัย  
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ติดตามความก้าวหน้า
ของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการ
ด าเนินงานและข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาระบบและแผนการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษาถัดไป 
 ๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ 

ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน     
 

     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     ๑. หลักประสิทธิผล มีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  และมีการติดตามผลตามระบบ เพื่อดูการบรรลุ
เป้าหมาย ของการปฏิบัติงานตามแผน 
       ๒.  หลักประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ประหยัด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์เพื่อการเรียนการ
สอน สถานที่ เช่น อาคารเรียนรวม หอประชุม ที่มีการใช้งาน เพื่อตอบสนอง
งานทุกพันธกิจของมหา วิทยาลัยโดยทุกส่วนงานสามารถใช้งานร่วมกัน        

 
 

 
๕.๑.๔-๑  รายงานผลการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 
๑๑ พ.ศ.๒๕๕๙ และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการโครงการตามแผน ปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๕.๑.๔-๒  รายงานการใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย 
๕.๑.๔-๓  สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
เผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 



๘๒ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๓. หลักการตอบสนอง มีการส ารวจความต้องการของผูม้สีว่น
ได้ส่วนเสีย เช่น ผู้รับบริการ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากร เพื่อน าผล
การส ารวจมาวางแผนด าเนินงาน 
     ๔. หลักภาระรับผิดชอบ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผู้ บ ริ ห า รมห าวิ ท ย า ลั ย  เ ป็ น ผู้ น า ท า ง ค ว ามคิ ด ใ นด้ า น
พระพุทธศาสนา โดยมีการเผยแผ่แนวทางการสร้างสังคมเป็นสุข 
ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นประจ า และยังได้ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือเพื่อรณรงค์ป้องกันการ
ทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา   นอกจากนี้ ยังมีการจัดท า
กิจกรรม/โครงการ เพื่อลดปัญหาสังคมหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เป็นต้น 
      ๕. หลักความโปร่งใส มีกลไกและกระบวนการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน มี
ส่วนงานตรวจสอบภายใน มีคณะกรรมการ ที่บุคคลภายนอกมสี่วนร่วม เช่น 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล รวมถงึ
เปิดโอกาสและช่องทางในการร้องทุกข์ ผ่านสายตรงอธิการบดี หน้าเว็ปไซต์
ของมหาวิทยาลัย 
     ๖. หลักการมีส่วนร่วม กลไกการบริหารในรูปของสภา
วิชาการ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมทุกเดือน  ในส่วนของบุคลากร  
สามารถมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีการก าหนด
สัดส่วนที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ
แสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นใน
วาระต่าง ๆ  
     ๗. หลักการกระจายอ านาจ มีการกระจายอ านาจการบริหาร
และอ านาจการตัดสินใจให้แก่ ผู้บริหารของวิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ โดยก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 
     ๘. หลักนิติธรรม  มีการด าเนิน การที่ถูกต้องตามหลักด้านนิติ
ธรรม โดยที่การบริหารทุกระดับต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย 

๕.๑ .๔ -๔   รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
๕.๑.๔-๕ รายชื่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล 
๕.๑.๔-๖  เว็บไซต์สายตรงอธิการบดี  
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  ข้อบังคับ/
ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 



๘๓ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ระเบียบและข้อบังคับ และมีบทลงโทษการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
    ๙. หลักความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้นิสิตทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์ และทุกชาติเข้าศึกษา รวมทั้งไม่มีข้อห้ามผู้ที่นับถือ
ศาสนานิกายอื่น หรือศาสนาอื่น เข้าศึกษาในมหาวทิยาลยั และไม่
มีการก าหนดอายุของผู้เรียน  
     ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  ที่ประชุมผู้บริหารวิชาการ เป็นที่
ประชุมซึ่งผู้บริหารจากส่วนงานจัดการศึกษาทั่วประเทศ หารือ
ร่วมกัน ในการด าเนินงานด้านวิชาการ เช่น การใช้ข้อสอบกลาง 
การจัดท าต ารากลาง เป็นต้น      
 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 ๒๕๖๐ ดังนี้ 
     ๑. งานติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้ของส่วนงาน 
ประกอบ ด้วย ๓ กิจกรรมคือ (๑) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้ส่วนงาน (๒) การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ส่วนงาน และ (๓) รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ส่วนงาน    
     โดยส่วนงานตามโครงสร้างการด าเนินการจัดการความรู้
จ านวน ๔๒ ส่วนงาน มีส่วนงานที่รายงานผลการด าเนินงาน
ครบถ้วนทุกกิจกรรม จ านวน ๒๘ ส่วนงาน รายงาน ๒ กิจกรรม 
จ านวน ๕ ส่วนงาน รายงาน ๑ กิจกรรม จ านวน ๑ ส่วนงาน และ
ยังไม่มีรายงานผลการด าเนินการใด ๆ จ านวน ๘ ส่วนงาน 

 

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



๘๔ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๒. การฝึกอบรมผู้ประสานงานจัดการความรู้ ได้ด าเนินการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จ านวน ๒ รุ่น คือ สายวิชาการ และสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน ๗๘ รูป/คน 
     ๓. การน าเสนอผลการจัดการความรู้ในวันแห่งการจัดการ
ความรู้  (KM Day)   ถอดรหัสความรู้บุรพาจารย์  ในงานวัน
บุรพาจารย์ “บุรพปัญญา ๗๐ ปีอุดมศึกษามหาจุฬาฯ” ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีส่วนงาน
น าเสนอผลงานระดับส่วนงานจ านวน ๒๒ ส่วนงาน และระดับ
บุคคลจ านวน ๑๔ ราย คัดเลือกเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) แนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ (๒) ผู้เชี่ยวชาญการจัดการความรู้
สายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ (Buddhist academic 
expert and supporter expert)  และ (๓ )  ผู้ เ ชี่ ยวชาญการ
ประสานงานจัดการความรู้ (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  
   ๒. มีการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาบุคลากร     
   ๓. ให้มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานน าแผนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ

 

 
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
ความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  
๕.๑.๖-๕   บันทึกแจ้งแผนพัฒนาบุคลากร 
และการด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร  



๘๕ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
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 เ พ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและปรับปรุงแผนฯ 
   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากร
ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนดังนี้ 
   ๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐   
    มหาวิทยาลัยได้ด าเนิน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
สร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และต าแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป 
วันที่ ๘-๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
   มีบุคลากรได้รับการพัฒนา จ านวน ๖๔ รูป/คน มีผู้เสนอผลงาน
ขอรับการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ จ านวน ๒๙ รูป/คน  ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๙ จ านวน ๒๕ คน  
   ๒. ระดับความส าเร็จในกระบวนการบริหารงานบุคคล ค่า
เป้าหมายเป็นปีฐาน  
    มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
        ๑) จัดท าแผนอัตราก าลัง ๖ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
        ๒) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ สรรหา คัดเลือกและ
รักษา บุคลากร 
        ๓) กิจกรรมสื่อสารเผยแพร่  ให้ความรู้นโยบายการ
บริหารงานบุคคล และคู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล  
       ๔)  จัดท าระบบติดตามการด า เนินงานตามคู่มื อการ
ปฏิบัติงาน บริหารงานบุคคล 

๕.๑.๖-๖ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
๕.๑.๖-๘   แผนพัฒนามหาวทิยาลัยในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
   ๓. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งสูงขึ้น ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐-๒๕๖๑ ไม่ตั้งค่าเป้าหมาย 
    มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิค
การสร้างผลงานทางวิชาการ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ณ สยามบีชรีสอร์ท อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี วันที่ 
๒๗-๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ มีอาจารย์เข้าร่วม ๗๕ รูปคน  
   ๔. ระดับความส าเร็จในการใช้ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ วางแผน
และตัดสินใจ ค่าเป้าหมายเป็นปีฐาน 
   มหาวิทยาได้ด า เนินการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระยะที่ ๑ ประกอบด้วย ๖ โมดูล คือ (๑) ระบบ
จัดการระบบ ส าหรับผู้ดูแลระบบ  (๒) ระบบข้อมูลพ้ืนฐานข้อมูล
กลางของบุคลากร  (๓) ระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคล (๔) ระบบ
สรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และแต่งตั้ง (๕) ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
และ (๖) ระบบเงินเดือน 
   ๕. ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ ค่าเป้าหมายปีฐาน 
    มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม ๒๕๖๐  ผลการด า เนินการจัดการความรู้  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
    ๑) ติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้ของส่วนงาน ๔๒ 
ส่วนงาน 
    ๒) ฝึกอบรมผู้ประสานงานจัดการความรู้ ๒ รุ่น จ านวน ๗๘ 
รูป/คน 
    ๓) น าเสนอผลการจัดการความรู้ในวันแห่งการจัดการความรู้ 
(KM Day)  ถอดรหัสความรู้บุรพาจารย์ ในงานวันบุรพาจารย์ “บุ
รพปัญญา ๗๐ ปีอุดมศึกษามหาจุฬาฯ” ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
   ๖.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินเชิงพฤติกรรม ค่า
เป้าหมายเป็นปีฐาน  
    มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการพัฒนาระบบ โดยมีเป้าหมายจะ
ด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
   ๗. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ค่าเป้าหมาย
เป็นปีฐาน 



๘๗ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
   มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการ 
   ๘. ร้อยละการรับรู้วิสัยทัศน์ และทิศทางองค์กรของผู้บริหาร ค่า
เป้าหมายร้อยละ ๖๐ 
   มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เชิญผู้บริหารทุกระดับจากทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น จัดท าวิสัยทัศน์ 
ภายใต้กิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้า: แผนพัฒนามหาวิทยาลัย” 
ซึ่งด าเนินการจัด ๓ ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ และจัดสัมมนาปฏิบัติการเพ่ือยกร่างแผนพัฒนา โดย
คณะกรรมการจัดท าแผนฯ ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  
จากนั้นได้น าเสนอเพ่ือทบทวนร่างแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๒ มีวิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัยพระพุทธ ศาสนาระดับ
โลก” ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ เป้าประสงค์ ๓๕ 
ตัวชี้วัด ๔๑ กลยุทธ์ 
 ๗. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกที่สถาบันก าหนดประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

     มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยใช้เกณฑ์ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เป็นหลัก แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับหลักสูตร (๒) 
ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และ (๓) ระดับสถาบัน ใช้
ระบบให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
     คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการ
บริหารและก ากับดูแลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มี
ส านักงานประกันคุณภาพด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

 
 
 
 
๕.๑.๗-๑  ค าสั่งมหาวิทยาลยั เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.๑.๗-๒   แผนยุทธศาสตร์การประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
๕.๑.๗-๓   รายงานการประชุมคณะกรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
๕.๑.๗-๔   แผนปฏิบัติการประจ าปี งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 



๘๘ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ก าหนดปรัชญาของงานประกัน
คุณภาพการศึกษาวา่ “การประกันคุณภาพการศึกษาคอืเครือ่งมอื
พัฒนามหาวิทยาลัย” วิสัยทัศน์ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรอง
คุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร” ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือ  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมาย  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  
     คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แปลงแผน
ยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๑๓ ตัวชี้วัด   
     มหาวิทยาลัยก ากับติดตามส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงาน
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
     ๑. การควบคุมคุณภาพ 
         ๑ )  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยประชุมก ากับติดตามและอนุมตัิแผนยุทธ      ศาสตร์
แผนปฏิบัติการประจ าปีงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ๒ 
ครั้ง 
         ๒) ก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
         ๓) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ในวันที่ ๑-๒ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.
พระนครศรี อยุธยา 
         ๔) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ด าเนินงานช่วงระหว่างวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยจัดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับส่วนงานจัดการศึกษา ๒๓ ส่วนงาน 
         ๕) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.

๕.๑.๗-๕ แผนปฏิบัติการประจ าปี งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 
๕.๑.๗-๖  กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(ส่วนกลาง) 
๕.๑.๗-๗  กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(ส่วนกลาง) 
๕.๑.๗-๘  ประกาศ เรื่อง เป้าหมายของตวั
บ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๕.๑.๗-๙  รายงานผลโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ เชี่ยวชาญการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
๕ .๑ .๗ - ๑๐   ร าย ง าน ผล โค ร งก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
๕.๑.๗-๑๑ เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
๕.๑.๗-๑๒  รายงานการประชุมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๕ . ๑ . ๗ - ๑ ๓   แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
( Improvement Plan)  จ า ก ผ ล ก า ร
ประ เ มิ นคุณภาพก า รศึ กษ าภ า ย ใ น 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



๘๙ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๒๕๖๐ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร ต.ล าไทร อ.วังน้อย         
จ.พระนครศรีอยุธยา 
    ๒. การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
         ๑ )  ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
(Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  อนุมัติโดยสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม
แผน 
      ๒)  จัดท าคู่มือกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน การประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายในระดับต่าง ๆ  
      ๓ )  ต ร ว จประ เมิ นคุณภาพส่ วน ง านสนั บสนุ นขอ ง
มหาวิทยาลัยในส่วนกลาง จ านวน ๒๐ ส่วนงาน ระหว่างวันที่ ๓ - 
๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
      ๔) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย จ านวน ๓๓ แห่ง ระหว่าง
วันที่ ๓ กรกฎาคม - ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
      ๕) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ใน
วันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๕.๑.๗-๑๔  คู่มือกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕๖๐ 
๕.๑.๗-๑๕  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการภายใน ส่วนงาน
สนับสนุน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๑.๗-๑๖  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส่วนจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๕.๑.๗-๑๗  ก าหนดการตรวจประเมิน
คุ ณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ป ร ะจ า ปี
การศึกษา ๒๕๕๙   
๕.๑.๗-๑๘  รายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ของส่วนงานสนับสนุน 
๕.๑.๗-๑๙   รายงานผลการประเมินคุณ 
ภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๑.๗-๒๐  รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
๕.๑.๗-๒๑   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 
 



๙๐ 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖ ข้อ ๗ ข้อ ๕ บรรลุ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  ผลการบริหารงานของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง 

 

ที ่ ส่วนงานจัดการศึกษา ผลการประเมิน 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๐๘ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๓.๙๗ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๓.๖๗ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๓.๖๐ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๓.๕๑ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๔.๓๙ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓.๙๒ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓.๓๗ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๓.๗๖ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๓.๘๓ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๓.๗๙ 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓.๖๓ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓.๗๐ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๔.๔๓ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๔.๓๔ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๓.๗๓ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๔.๒๓ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๔.๑๑ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๓.๖๗ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๔.๑๘ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๓.๖๘ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๒.๘๕ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๓.๕๗ 



๙๑ 
 

ที ่ ส่วนงานจัดการศึกษา ผลการประเมิน 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๓.๗๗ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๔.๓๐ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๓.๖๓ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๓.๓๑ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๓.๒๒ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๓.๖๑ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๓.๖๑ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๔.๐๐ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๓.๕๔ 
๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๔.๖๘ 
  รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน ๑๒๕.๖๘ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
๑ รวมคะแนนผลการประเมินที่ได้จากทุกส่วนงาน  ๑๒๕.๖๘ 
๒ จ านวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๓๓ 
๓ ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินที่ได้ของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๓.๘๑ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓.๕๑ คะแนน ๓.๘๑ คะแนน ๓.๘๑ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๕.๒-๑ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย 
๕.๒-๒ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 
 



๙๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

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

     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 ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนงานจัดการศึกษา 
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้องค์ประกอบ ตัวชี้วัด
และเกณฑ์ประเมินของ สกอ.แบ่งเป็น ๓ ระดับคือ (๑) ระดับ
หลักสูตร (๒) ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และ (๓) ระดับ
สถาบัน   
      คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และประกาศให้ส่วนจัด
การศึกษาใช้เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและ
ระดับสถาบัน 
     กลไกในการติดตามเพื่อควบคุมคุณภาพในระดับหลักสูตร ใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด าเนินการ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
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 
๒๕๕๙ 
๕.๓.๑-๖   คู่มือการประเมินหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.๓.๑-๗   มคอ.๒ ฉบับปรับปรุง 
๕.๓.๑-๘   รายงานผลโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน 
๕.๓.๑-๙ โปรแกรมรายงานผลการประเมิน
ออนไลน์ MCU e-SAR  
๕.๓.๑-๑๐   ปฏิทินกิจกรรมประกัน
คุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลง
กรณราชวทิยาลัย 



๙๓ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๑.กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี และคณะต้นสังกัด
หลักสูตร ก ากับดูแลการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
โดยจัดท าคู่มือและก าหนดให้มีการวิจัยประเมินหลักสูตร รวมทั้ง
จัดท า รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ฉบับปรับปรุง  
     ๒. ส านักงานประกันคุณภาพ ด าเนินการส่งเสริมและก ากับ
ติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑) จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ของมหาวิทยาลัย 
        ๒) พัฒนาระบบประเมินออนไลน์ (e-SAR) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินในทุกระดับ 
        ๓) จัดท าปฏิทินก าหนดระยะเวลาการจัดท าและส่งรายงาน
การประเมินตนเองของหลักสูตร  
        ๔) การก ากับดูแลการกรอกข้อมูลในระบบ MCU e-SAR 
และ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ของทุกส่วนงานจัด
การศึกษา 
     กลไกในการติดตามเพื่อควบคุมคุณภาพในระดับคณะ วิทยา
เขต วิทยาลัย ด าเนินการ ดังนี ้
     ๑. ส านักงานประกันคุณภาพติดตาม รวบรวมแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยให้ทุกส่วนงานรายงานผลตามเวลาที่ก าหนด 
     ๒. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับส่วนงานจัดการศึกษา
ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ทั่วประเทศ จ านวน ๒๓ แห่ง 
ระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เพื่อ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพและหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
     ๓. ก าหนดปฏิทินก าหนดระยะเวลาการจัดท าและส่งรายงาน
การประเมินตนเองระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย  
     ๔. การก ากับดูแลการกรอกข้อมูลในระบบ MCU e-SAR และ 
CHE QA Online ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 

๕.๓.๑-๑๑   แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 
๒๕๕๘  
๕.๓.๑-๑๒   รายงานผลโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิี่ดีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
๕.๓.๑-๑๓   เว็บไซต์ส านักงานประกัน
คุณภาพ 
๕.๓.๑-๑๔   คู่มือ admin หลักสูตร 
admin ส่วนงาน  
 
 



๙๔ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๒. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนดในข้อ ๑  และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 

ระดับหลักสูตร 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รวมทั้ งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร เสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เมือ่
สิ้นภาคการศึกษา 
ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 
   ๑.คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ วิทยา
เขต วิทยาลัย ท าหน้าที่ก ากับและติดตามการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
และรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
  ๒.คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ท าหน้ าที่
ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 
ระดับสถาบัน 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประชุมเพื่อก ากบัติดตามการด าเนินงานประกันคณุภาพการศกึษา
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
   ๑. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พิจารณาผล
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ๒. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้

 
 

 

 
๕.๓.๒-๑  ค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  
๕.๓ .๒ -๒   รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตร 
๕.๓ .๒ -๓   รายงานการประชุมคณะ 
อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ 
๕ .๓ .๒ -๔  ร ายง านการประชุ มคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 
๕.๓.๒-๕ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๕ .๓ .๒ - ๖  ร าย ง านก า รประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
๕ .๓ .๒ - ๗  ร าย ง านก า รประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
 



๙๕ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหักสูตร คณ วิทยาเขต วิทยาลัย
และสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
      ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา น าเสนอวาระการประชุมด้านประกันคุณภาพการ 
ศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ จ านวน ๓ เรื่อง 
ดังนี้ 
   ๑. ขออนุมัติรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
    ๒.ขออนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
   ๓.ขออนุมัติเป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยหรือสถาบัน ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐) 
   ๔. ขออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐) 
 ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ ์
 

     มหาวิทยาลัยสร้างโปรแกรม MCU e-SAR เพ่ือการท ารายงาน
การประเมินตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และระดับสถาบัน ท าให้การ
ประเมินทั้งระบบเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่ งขึ้น 
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร คณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัย และสถาบัน ให้มีความเที่ยงตรง โดยทุกส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยใช้ระบบ 
MCU e-SAR ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

 

 
 
 
๕.๓.๓-๑  คู่มือ admin หลักสูตร admin 
ส่วนงาน    
๕.๓.๓-๒  เว็บไซต์ส านักงานประกันคุณภาพ 
๕.๓.๓-๓ กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕.๓.๓-๔   แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบ 
ประมาณ ๒๕๕๙ ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 



๙๖ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ภายในของมหาวิทยาลัยตรวจประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ MCU 
e-SAR  
     ในป ีพ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแก่ส านักงาน
ประกันคุณภาพจ านวน ๔,๙๓๔,๗๖๐ บาท เพ่ือด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร 
คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

 

 ๔. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

     มหาวิทยาลัย ควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ตรวจประเมินระหว่าง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม – ๘ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๕๙ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมินทั้งระดับหลักสูตร
และระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย  ส านักงานประกันคุณภาพ
ไดเ้สนอรายงานผลการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะกรรมการตรวจและประเมินต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ มติเห็นชอบและให้คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือปรับปรุงการจัดการศึกษาต่อไป 
   สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙)  ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและ
สถาบัน (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และอนุมัติแผนพัฒนา
คุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา ๒๕๕๘  

 

 
 
๕.๓.๔-๑   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนจัด
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๓.๔-๒   ก าหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘   
๕.๓.๔-๓   รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
๕.๓.๔-๔   รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยา
เขตและวิทยาลัย 
๕.๓.๔-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
๕.๓.๔-๖ รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 



๙๗ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๕. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 

     คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ได้พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    จากนั้น สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 
๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
   ๑. ควรจัดล าดับความส าคัญของงาน ก าหนดกรอบระยะเวลา
ในการด าเนินการไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพและจัดท าเป็นรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เป็นระยะๆ 
   ๒. สภาวิชาการควรทบทวนการเปิดสอนหลักสูตร โดย
พิจารณาความพร้อมในทุกเรื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๓. ส าหรับส่วนงานและหลักสูตรที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน โดย
เฉพาะที่ไม่ผ่านแบบต้องปรับปรุงและต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องมี
แผนปฏิบัติการที่จะแก้ไข โดยมีระยะก าหนดเวลาที่ท าได้และ
รายงานผลเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ 
     ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการประกันคุณภาพโดย
เลขานุการคณะกรรมการ ได้มีนโยบายก ากับติดตาม การ
ด าเนินงานของหลักสูตร โดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 
ด า เนินงานช่วงระหว่างวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ –  ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนงานจัด
การศึกษา ๒๓ ส่วนงาน โดยลักษณะกิจกรรมเป็นการประชุมเพ่ือ
ร่วมแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพระดับ
ดี (๓.๐๑ คะแนน) และแสวงหาแนวทางการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

    ผลการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร  

 
 

 
๕.๓.๕-๑ แผนพฒันาคณุภาพ
(Improvement Plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 
๒๕๕๘  
๕.๓.๕-๒ สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
๕.๓.๕-๓ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ก า รศึ กษ าภ าย ในร ะดั บหลั ก สู ต ร  ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๓.๕-๔ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ก า รศึ กษ าภ าย ในร ะดั บหลั ก สู ต ร  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๓.๕-๕ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๓.๕-๖ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๙ 



๙๘ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
    ๑. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรทั้งหมด ๕๔ หลักสูตร ผ่าน 
๓๓ หลักสูตร (ร้อยละ ๖๑.๑๑) ไม่ผ่าน ๒๑ หลักสูตร (ร้อยละ 
๓๘.๘๙) 
    ๒. ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรทั้งหมด ๕๕ หลักสูตร ผ่าน 
๔๘ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๗ ไม่ผ่าน ๗ หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๗๓ 
 

   ผลการปรับปรุงคุณภาพระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย  
    ๑. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ทั้งหมด 
๓๓ ส่วนงาน มีคุณภาพระดับดี (๓.๕๑ ขึ้นไป) ๑๒ ส่วนงาน (ร้อย
ละ ๓๖.๓๖) ระดับพอใช้ ๑๗ ส่วนงาน (ร้อยละ ๕๑.๕๒) ระดับ
ต้องปรับปรุง ๓ ส่วนงาน (ร้อยละ ๙.๐๙) และระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ๑ ส่วนงาน (ร้อยละ ๓.๐๓) 
    ๒. ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ทั้งหมด 
๓๓ ส่วนงาน มีคุณภาพระดับดี (๓.๕๑ ขึ้นไป) ๒๗ ส่วนงาน (ร้อย
ละ ๘๑.๘๒) ระดับพอใช้ ๖ ส่วนงาน (ร้อยละ ๑๘.๑๘)  ไม่มีส่วน
งานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 
๑ การก ากับมาตรฐาน 
 

 

 

 

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 ๕ ข้อ ๔ ไมบ่รรลุ 



๙๙ 
 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๕ 
 

จุดแข็ง 
   - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การก ากับติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร ของคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยจัดท าคู่มือบริหารจัดการหลักสูตร พร้อมทั้งก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรน าไปสู่การ
ปฏิบัติตามบริบทของหลักสูตร  โดยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดผล 



๑๐๐ 
 

.บทที่ ๓  
สรุปผลการประเมิน 

 
 

 ๓.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 
      ประเภทสถาบัน กลุม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางลกัษณะที่ ๒ สถาบันที่เนนระดับปรญิญาตร ี
 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (%หรือสัดสวน) (เกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ๓.๕๑ 
คะแนน 

๓.๐๒ ๑.๐๐ ๓.๐๒๐ ๓.๐๒ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละ ๔๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ (คารอยละของอาจารยประจําทีม่ี
คุณวุฒิปริญญาเอก=๔๘.๓๖๑ 

ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากบั ๕.๐๐๐) 

๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ รอยละ ๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ (คารอยละของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ=
๑๘.๙๕๕ ดังนั้นคะแนนที่ได

เทากับ ๑.๕๘๐) 

๑.๕๘ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๕   - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑   - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ๔.๕๐ 
คะแนน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุก
คณะวิชาในสถาบัน = ๔.๘๔๗ 

คะแนน) 

๔.๘๕ 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ๓.๕๑ 
คะแนน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุก
คณะวิชาในสถาบัน = ๔.๓๒๓ 

คะแนน) 

๔.๓๒ 

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ๕ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ๖ ขอ - - ๗ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ๕ ขอ - - ๗ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒ ๓.๕๑ 
คะแนน 

๑๒๕.๖๘ ๓๓.๐๐ ๓.๘๐๘ ๓.๘๑ 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๓ ๕ ขอ - - ๕ ๔.๐๐ 

 



๑๐๑ 
 

๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
๑.๕๑–๒.๕๐ การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง 
๒.๕๑–๓.๕๐ การดําเนินงานระดับ
พอใช 
๓.๕๑-๔.๕๐ การดําเนินงานระดับด ี
๔.๕๑-๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ ๑ ๓.๒๙ ๕.๐๐ ๓.๐๒ ๓.๙๒ การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบที่ ๒ ๔.๘๕ ๕.๐๐ ๔.๓๒ ๔.๗๒ การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ ๓ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ ๔ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ ๕ - ๔.๕๐ ๓.๘๑ ๔.๒๗ การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกองคประกอบ 

๓.๘๑ ๔.๘๖ ๓.๗๒ ๔.๓๕ การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 

    

 

 



๑๐๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

 

ขอมูลพืน้ฐาน ( Common Data Set) 
ตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอดุมศกึษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ที ่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวนยืนยัน 
องคประกอบที ่๑ 

๑ จํานวนหลกัสูตรที่เปดสอนทั้งหมด ๑๙๙ 
๒ - ---ระดับปรญิญาตร ี ๑๓๒ 
๓ - ---ระดับ ป.บัณฑิต ๑ 
๔ - ---ระดับปรญิญาโท ๔๘ 
๕ - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู ๐ 
๖ - ---ระดับปรญิญาเอก ๑๘ 
๗ จํานวนหลกัสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ๒๐ 
๘ - ---ระดับปรญิญาตร ี ๒๐ 
๙ - ---ระดับ ป.บัณฑิต ๐ 

๑๐ - ---ระดับปรญิญาโท ๐ 
๑๑ - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู ๐ 
๑๒ - ---ระดับปรญิญาเอก ๐ 
๑๓ จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา ๒๔,๔๙๔ 
๑๔ - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี ๒๐,๒๐๑.๐๐ 
๑๕ - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต ๑๕๐ 
๑๖ - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท ๒,๘๖๑ 
๑๗ - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู ๐ 
๑๘ - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  ๑,๒๘๒ 
๑๙ จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ ๑,๒๓๐.๐๐ 

๒๐ 
- ---จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาตรหีรอืเทียบเทา  

๒ 

๒๑ - ---จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาโทหรอืเทียบเทา 

๖๘๑ 

๒๒ - ---จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

๕๔๖ 

๒๓ จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย ๑,๐๑๕.๐๐ 
๒๔ - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มวีุฒิปรญิญา

ตรี หรือเทียบเทา 
๒ 



๑๐๔ 
 

ที ่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวนยืนยัน 
๒๕ - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มวีุฒิปรญิญา

โท หรือเทียบเทา 
๖๑๐ 

๒๖ - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มวีุฒิปรญิญา
เอก หรือเทียบเทา 

๔๐๓ 

๒๗ จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๑๖๓ 
๒๘ - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มวีุฒิปรญิญา

ตรี หรือเทียบเทา 
๐ 

๒๙ - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มวีุฒิปรญิญา
โท หรือเทียบเทา 

๕๙ 

๓๐ - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มวีุฒิปรญิญา
เอก หรือเทียบเทา 

๑๐๔ 

๓๑ จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ๔๔ 
๓๒ - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวฒุิปริญญา

ตรี หรือเทียบเทา 
๐ 

๓๓ - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวฒุิปริญญา
โท หรือเทียบเทา 

๑๒ 

๓๔ - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวฒุิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา 

๓๒ 

๓๕ จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ๗ 
๓๖ - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาตร ีหรือ

เทียบเทา 
๐ 

๓๗ - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือ
เทียบเทา 

๐ 

๓๘ - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรอื
เทียบเทา 

๗ 

องคประกอบที ่๕ 
๓๙ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา ๑,๒๒๙.๐๐ 
๔๐ - - --ระดับปริญญาตร ี ๒ 
๔๑ - - --ระดับ ป.บัณฑิต ๐ 
๔๒ - - --ระดับปริญญาโท ๖๘๑ 
๔๓ - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐ 
๔๔ - - --ระดับปริญญาเอก ๕๔๖ 
๔๕ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ๑,๒๒๙.๐๐ 
๔๖ - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ ๑,๐๑๕.๐๐ 
๔๗ - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๑๖๓ 
๔๘ - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ีตําแหนงรองศาสตราจารย ๔๔ 



๑๐๕ 
 

ที ่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวนยืนยัน 
๔๙ - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ีตําแหนงศาสตราจารย ๗ 
๕๐ จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ๗๙๕ 
๕๑ - - --บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบรูณที่ตีพมิพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ ๓๑๔ 
๕๒ - - --บทบสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดบั

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ออกประกาศารฉบับสมบรูณที่ตีพมิพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ออกประกาศ ๑๓๕ 

๕๓ - - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสทิธิบัตร ๐ 
๕๔ - - --บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่๒ ๘๘ 
๕๕ - - --บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวชิาการระดบั

นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับ แตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพมิพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานขอมูล TCI กลุมที ่๑ ๒๐๐ 

๕๖ - - --บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖  

๑๕ 

๕๗ - - --ผลงานไดรบัการจดสิทธิบัตร ๐ 
๕๘ - - --ผลงานวิชาการรับใชสงัคมที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 
๐ 

๕๙ - - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรอืองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ๒ 
๖๐ - - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรบัการจดทะเบียน ๐ 



๑๐๖ 
 

ที ่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวนยืนยัน 
๖๑ - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 
๙ 

๖๒ - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมนิตําแหนงทาง
วิชาการ 

๓๒ 

๖๓ - - --จํานวนงานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึง่ หรอืผานสื่ออเิลคทรอนิกส online 

๐ 

๖๔ - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัสถาบัน ๐ 
๖๕ - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัชาติ ๐ 
๖๖ - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
๐ 

๖๗ - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน ๐ 
๖๘ - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาติ  ๐ 
๖๙ - - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปรญิญาเอกที่ไดรับการ

อางอิงในฐานขอมลู TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลกัสูตร 
๐ 

องคประกอบที ่๗ 
๗๐ จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทัง้หมด ๔,๒๓๐ 
๗๑ จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมงีานทําภายใน 

๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา 
๓,๓๗๐ 

๗๒ จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวม
ผูที่ประกอบอาชีพอสิระ) 

๒,๒๒๔ 

๗๓ จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ ๓๗๒ 
๗๔ จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานทํากอนเขาศึกษา ๕๕๘ 
๗๕ จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีกจิการของตนเองที่มรีายไดประจําอยู

แลว 
๐ 

๗๖ จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ๒๒๙ 
๗๗ จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท ๑ 
๗๘ จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีเ่กณฑทหาร ๑๕ 
๗๙ เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ (คาเฉลี่ย) 
๑๕,๐๐๐.๐๐ 

๘๐ ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอผูสําเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

- 

องคประกอบที ่๘ 
๘๑ จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่

ไดรับการตพีิมพหรือเผยแพร 
๘๘๘ 

๘๒ - ---จํานวนบทความฉบบัสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึง่  ๓๒๖ 



๑๐๗ 
 

ที ่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวนยืนยัน 
๘๓ - ---จํานวนบทความฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
๕๒๔ 

๘๔ - ---จํานวนบทความฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
วาดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจทัําเปนประกาศใหทราบ
ทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

๑๓ 

๘๕ - ---ผลงานที่ไดรบัการจดอนสุิทธิบัตร ๐ 
๘๖ - ---จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที ่๒ 
๒๕ 

๘๗ - ---จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจทัําเปนประกาศใหทราบ
ทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรอืตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมที ่๑ 

๐ 

๘๘ - ---จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
อยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๐ 

๘๙ - ---ผลงานที่ไดรบัการจดสทิธิบัตร ๐ 
๙๐ - ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผานสื่ออเิลคทรอนกิส online 
๐ 

๙๑ - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบนั ๐ 
๙๒ - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ ๐ 
๙๓ - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 
๐ 

๙๔ - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน ๐ 
๙๕ - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  ๐ 
๙๖ จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ

ประเมิน) 
๗๗๘ 



๑๐๘ 
 

ที ่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวนยืนยัน 
๙๗ จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอก

ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
๑๘๔ 

๙๘ - ---จํานวนบทความฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

๐ 

๙๙ - ---จํานวนบทความฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
วาดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันที่ออก
ประกาศ 

๒๔ 

๑๐๐ - ---ผลงานที่ไดรบัการจดอนสุิทธิบัตร ๒๐ 
๑๐๑ - ---จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที ่๒ 
๔๐ 

๑๐๒ - ---จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจทัําเปนประกาศใหทราบ
ทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรอืตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมที ่๑ 

๑๐๐ 

๑๐๓ - ---จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
อยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๐ 

๑๐๔ - ---ผลงานที่ไดรบัการจดสทิธิบัตร ๐ 
๑๐๕ - ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผานสื่ออเิลคทรอนกิส online 
๐ 

๑๐๖ - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบนั ๐ 
๑๐๗ - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ ๐ 
๑๐๘ - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 
๐ 

๑๐๙ - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน ๐ 
๑๑๐ - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  ๐ 



๑๐๙ 
 

ที ่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวนยืนยัน 
๑๑๑ จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศกึษาที่เปน

วงรอบประเมิน) 
๓๒๙ 

องคประกอบที ่๑๐ 
๑๑๒ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลกัสูตร ๒๐,๔๕๔.๔๙ 
๑๑๓ - ---ระดับอนปุรญิญา ๐ 
๑๑๔ - ---ระดับปรญิญาตร ี ๑๖,๓๒๘.๘๕ 
๑๑๕ - ---ระดับ ป.บัณฑิต ๒๓๖.๒๕ 
๑๑๖ - ---ระดับปรญิญาโท ๓,๐๑๖.๘๑ 
๑๑๗ - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู ๐ 
๑๑๘ - ---ระดับปรญิญาเอก ๘๗๒.๕๘ 
๑๑๙ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน ๓๘,๘๓๙,๐๐๐.๐๐ 
๑๒๐ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๒๑ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๒๒ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓๘,๘๓๙,๐๐๐.๐๐ 
๑๒๓ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน ๑๔,๒๒๒,๖๓๕.๐๐ 
๑๒๔ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๒๕ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๒๖ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๔,๒๒๒,๖๓๕.๐๐ 
๑๒๗ จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจรงิ (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) ๑,๒๒๗.๐๐ 
๑๒๘ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๒๙ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๓๐ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑,๒๒๗.๐๐ 
๑๓๑ จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัตงิานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) ๓ 
๑๓๒ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๓๓ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๓๔ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ 
๑๓๕ จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ ๓ 
๑๓๖ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๓๗ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ๐ 
๑๓๘ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ๓ 
๑๓๙ จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ ๐ 
๑๔๐ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  ๐ 
๑๔๑ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   ๐ 
๑๔๒ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 
๑๔๓ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
๔๓๒ 



๑๑๐ 
 

ที ่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวนยืนยัน 
๑๔๔ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๔๕ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๔๖ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๔๓๒ 
๑๔๗ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

๑๓๑ 

๑๔๘ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๔๙ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๕๐ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๓๑ 
๑๕๑ ผลงานที่ไดรบัการจดอนสุิทธิบัตร ๐ 
๑๕๒ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๕๓ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๕๔ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 
๑๕๕ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ ๒ 
๑๔๕ 

๑๕๖ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๕๗ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๕๘ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๔๕ 
๑๕๙ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลกัเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ ๑ 

๒๓๘ 

๑๖๐ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๖๑ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๖๒ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๒๓๘ 
๑๖๓ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูระดบันานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ

๓ 



๑๑๑ 
 

ที ่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวนยืนยัน 
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ 

๑๖๔ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๖๕ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๖๖ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ 
๑๖๗ ผลงานไดรับการจดสิทธบิัตร ๐ 
๑๖๘ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๖๙ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๗๐ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 
๑๗๑ ผลงานวิชาการรบัใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง

ทางวิชาการแลว 
๐ 

๑๗๒ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๗๓ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๗๔ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 
๑๗๕ ผลงานวิจัยทีห่นวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนนิการ ๐ 
๑๗๖ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๗๗ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๗๘ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 
๑๗๙ ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน ๐ 
๑๘๐ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๘๑ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๘๒ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 
๑๘๓ ตําราหรอืหนงัสือหรอืงานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 
๐ 

๑๘๔ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๘๕ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๘๖ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 
๑๘๗ ตําราหรอืหนงัสือหรอืงานแปลทีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ 

๙๑ 

๑๘๘ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๘๙ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๙๐ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๙๑ 
๑๙๑ งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
๐ 

๑๙๒ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 



๑๑๒ 
 

ที ่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวนยืนยัน 
๑๙๓ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๙๔ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 
๑๙๕ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัสถาบัน ๐ 
๑๙๖ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๑๙๗ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๑๙๘ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 
๑๙๙ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัชาติ ๐ 
๒๐๐ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๒๐๑ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๒๐๒ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 
๒๐๓ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมอืระหวางประเทศ ๐ 
๒๐๔ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๒๐๕ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๒๐๖ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 
๒๐๗ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน ๐ 
๒๐๘ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๒๐๙ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๒๑๐ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 
๒๑๑ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาติ ๐ 
๒๑๒ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๐ 
๒๑๓ - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ๐ 
๒๑๔ - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐ 

 



๑๑๓ 
 

 

 

คําสั่งมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ที่ ๔๖๕ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

________________ 

 เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปดวย

ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และขอ ๘  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงแตงตั้งใหบุคคลผูมีรายนามดังตอไปนี้  เปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบดวย :- 

๑.  อธิการบด ี ประธานกรรมการ 

๒.  รองอธิการบดีฝายบรหิาร รองประธานกรรมการ 

๓.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

๔.  รองอธิการบดีฝายกจิการนิสิต  กรรมการ 

๕.  รองอธิการบดีฝายกจิการตางประเทศ  กรรมการ 

๖.  รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ  กรรมการ 

๗.  รองอธิการบดีฝายกจิการทั่วไป  กรรมการ 

๘.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย กรรมการ 

๙.  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   กรรมการ 

๑๐.  รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม กรรมการ 

๑๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน กรรมการ 

๑๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี กรรมการ 

๑๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสมีา  กรรมการ 

๑๔. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร  กรรมการ 

๑๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 

๑๖. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา กรรมการ 

๑๗. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  กรรมการ 

๑๘. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค กรรมการ 

๑๙. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

 

 



๑๑๔ 
 

-๒-  

 

๒๐. คณบดีคณะพุทธศาสตร กรรมการ 

๒๑. คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๒๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร กรรมการ 

๒๓. คณบดีคณะสังคมศาสตร กรรมการ 

๒๔. พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, รศ.ดร. กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๒๕. รองศาสตราจารย ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกลุ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๒๖. ผูชวยศาสตราจารย ปรานี  พรรณวิเชียร กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๒๗. นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๒๘. รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

๒๙. ผูชวยอธิการบดฝีายประกันคุณภาพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓๐. ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ใหมผีลตัง้แตวันที่  ๑   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

    
      (พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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