


 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วันที่ ๑๙ – ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 



 
 

 

คํานํา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนอยางดี โดยถือเปนหัวใจสําคัญและเปนนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในอันที่จะเปนกลไก
ขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา มีคุณภาพในทุกพันธกิจ เริ่ม
ตั้งแตการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลมนี้ เปนการประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ แสดงถึงผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 
ขอมูลที่เกี่ยวของ การวิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหทราบสถานภาพที่แทจริงอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐาน
ที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง สอดคลองกับเกณฑประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๙ ตัวบงชี้ แบงเปนปจจัยนําเขา (Input) ๓ ตัวบงชี้ กระบวนการ (Process) ๗ 
ตัวบงชี้ ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) ๙ ตัวบงชี้ ใชระบบการใหคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
 ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกสวนงานที่ไดรวมมือรวมใจในการดําเนินงานจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะ
เปนขอมูลสําคัญเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ
สืบไป  
 
 
 
 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

          

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 
หนา 

คํานํา  
สารบัญ 
บทสรุปผูบริหาร     
บทท่ี ๑  บทนํา   ๑   
 ๑.๑  ชื่อสถาบัน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา ๑   
 ๑.๒  ปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน ๔   
 ๑.๓ โครงสรางองคกร ๕ 
 ๑.๔ รายชื่อผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๖ 
 ๑.๕ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน ๘ 
 ๑.๖ จํานวนนิสิต ๑๓  
 ๑.๗  จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรสายปฏิบัติการ ๑๕ 
 ๑.๘ งบประมาณและอาคารสถานที ่ ๑๙  
 ๑.๙ เอกลักษณ อัตลักษณมหาวิทยาลัยและอัตลักษณบัณฑิต ๒๗ 
 ๑.๑๐ การปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินปการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๘ 
บทท่ี ๒  ผลการประเมินตามตัวบงชี้ ๓๘  
 องคประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต ๓๘  
 องคประกอบที่ ๒  การวิจัย ๖๐ 
 องคประกอบที่ ๓  การบริการทางวิชาการ ๗๕  
 องคประกอบที่ ๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๘๓  
 องคประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ ๙๐ 
บทท่ี ๓ สรุปผลการประเมิน ๑๑๓  
  ๓.๑ ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ สกอ. ๑๑๓ 
  ๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ สกอ.และตัวบงชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย ๑๑๔ 
 

ภาคผนวก   ๑๑๗ 
  คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ 
    ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ๑๑๗ 
 



(๑) 
 

 
บทสรุปผูบริหาร 

 
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทยที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดทรงสถาปนาขึ้น เมื่อปพุทธศักราช 
๒๔๓๐ เพื่อเปนสถาบันการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ 
 ตอมา ในปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใหมี
สถานภาพเปนนิติบุคคล และเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีวัตถุประสงคใหการศึกษา วิจัย สงเสริมและ
ใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทั้งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ๕ คณะ ๑๑ วิทยาเขต ๒๕ วิทยาลัย ๑ โครงการขยาย
หองเรียน และ ๗ หนวยวิทยบริการ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันสมทบในประเทศไทย ๑ แหง และสถาบันสมทบใน
ตางประเทศ ๕ แหง  

 

๑. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 
 
 

     ๑.๑ ดานการผลิตบัณฑิต 
 ปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเปดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวนทั้งหมด ๑๒๑
หลักสูตร โดยจําแนกเปน ปริญญาตรี ๕๖ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๔๓ 
หลักสูตร ปริญญาเอก ๒๑ หลักสูตร อาจารย ๑,๒๕๘ รูป/คน ผลิตผลงานวิชาการตีพิมพเผยแพร ๗๖๒ เรื่อง 
นิสิตทั้งสิ้น ๑๘,๔๑๑ รูป/คน จําแนกเปน ปริญญาตรี ๑๔,๘๓๗ รูป/คน ปริญญาโท ๒,๑๘๒ รูป/คน และ
ปริญญาเอก ๑,๓๙๒ รูป/คน ในจํานวนนิสิตทั้งสิ้นมีนิสิตชาวตางประเทศ ๑,๖๕๑  รูป/คน จาก ๒๘ ประเทศ 
นิสิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒  ทั้งสิ้น ๔,๒๖๖ รูป/คน จําแนกเปนปริญญาตรี ๓,๓๔๑ รูป/คน 
ปริญญาโท ๖๒๙ รูป/คน และปริญญาเอก ๒๙๖ รูป/คน  
 

     ๑.๒ ดานการวิจัย 
 ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ไดอนุมัติงบสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
จํานวน ๖๐ โครงการ จํานวนเงินอุดหนุน ๑๙,๕๐๕,๗๐๐ บาท  และปงบประมาณ ๒๕๖๓ ไดอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนโครงการ จํานวน ๑๖๒ โครงการ รวมเปนเงิน ๓๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เนนการวิจัยดาน
หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการกับศาสตรตางๆ  

 

 ๑.๓ ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
      ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณดานบริการวิชาการทั้งสิ้น ๕๗๗,๐๔๕,๒๘๐ 
บาท เพื่อดําเนินงานโครงการดานการบริการวิชาการ ๕๐๘ โครงการ และปงบประมาณ ๒๕๖๓ อนุมัติ
งบประมาณดานบริการวิชาการทั้งสิ้น ๕๕๘,๕๔๓,๘๑๐ บาท เพื่อดําเนินงานโครงการดานการบริการวิชาการ 
๒๒๘ โครงการ  ทั้งนี้ โครงการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยที่สรางความเขมแข็งกอประโยชนเกิด
คุณคาตอชุมชนและสังคมอยางโดดเดน ไดแก โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการอบรมวิปสสนา
กัมมัฏฐานแกประชาชนทั่วไป โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา โครงการสังฆะเมตตาพัฒนาชุมชนผูสูงวัย
และโครงการหมูบานรักษาศีล ๕  
   

 



(๒) 
 

  ๑.๔ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะ

การผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  

 ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณสนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๘๖,๕๕๔,๐๔๐ บาท เพื่อสนับสนุนใหแตละสวนงานของ
มหาวิทยาลัย จัดโครงการตามวัฒนธรรมและประเพณีในทองถิ่นนั้นๆ โดยดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๔๒๑ โครงการ  และในปงบประมาณ ๒๕๖๓ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนและสงเสริมการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๖๘,๘๗๖,๙๘๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๑๘๘ โครงการ           

 

๒. ผลการประเมินตนเอง 
      (๑) ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ สกอ. 
                ผลการการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยดวยตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้  
 

องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
๑. การผลิตบัณฑิต ๕ ๔.๑๘ ดี 
๒. การวิจัย ๓ ๔.๔๔ ดี 
๓. การบริการวิชาการ ๑ ๕.๐๐ ดีมาก 

๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑ ๕.๐๐ ดีมาก 
๕. การบริหารจัดการ ๓ ๔.๖๔ ดีมาก 

รวม/คาเฉลี่ย ๑๓ ๔.๔๗ ดี 
  

     (๒) ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ สกอ.และตัวบงชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย 
               ผลการการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยดวย จํานวน ๕ องคประกอบ ๑๙ ตัวบงชี้ แยกเปน 
(๑) ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ๑๓ ตัวบงชี้ และ (๒) ตัวบงชี้เพิ่มเติมของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๖ ตัวบงชี้ 
 

องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
๑. การผลิตบัณฑิต ๖ ๔.๑๙ ดี 
๒. การวิจัย ๔ ๔.๐๓ ดี 
๓. การบริการวิชาการ ๒ ๔.๔๙ ดี 
๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ๓.๗๘ ดี 
๕. การบริหารจัดการ ๕ ๔.๑๑ ดี 

รวม / เฉลี่ย ๑๙ ๔.๑๒ ดี 



(๓) 
 

๓. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๓.๑ ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิ  

นวลักษณ หรือความเปนศาสนทายาทซึ่งสะทอนความเปนเอกลักษณของบัณฑิต นอกเหนือจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

๓.๒ ควรสงเสริมสนับสนุนใหคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยใหพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอรับการรับรอง 
TQR (Thai Qualifications Register) 

๓.๓ ควรวางแผน พัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหชัดเจนรวมทั้งกลไกสนับสนุน ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

๓.๔ ควรสงเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวิจัยแก
ผูเรียน นําไปสูการรวมสรางงานวิจัยและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใชประโยชนในเชิงวิชาการและพัฒนา
ความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม 

๓.๕ ควรสงเสริมการกําหนดโจทยวิจัยที่เปนนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติเพื่อตอบโจทยความทาทายทางสังคม  

๓.๖ ควรกําหนดภาระงานใหคณาจารยเขามามีบทบาทในการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา
และนําผลการดําเนินงานไปบูรณาการหรือพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยใหมากข้ึน 

๓.๗ ควรจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม มุงเนนใหเกิดผลลัพธที่สรางประโยชนแกชุมชนทองถิ่น
และสังคมตามจุดเนน อัตลักษณและความไดเปรียบเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยประสานความรวมมือกับ
เครือขายสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  ๓.๘ ควรวิเคราะหโครงการที่ไดรับงบประมาณประจําป และคัดเลือกบรรจุในแผนทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมาย โดยใชเครือขายคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย 
  ๓.๙ ควรสงเสริมและสนับสนุนใหคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ทําหนาที่สืบสาน รักษาและตอยอด
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสรางสรรค เชน พุทธศิลปกรรม ประเพณี พิธีกรรม โดยใช
กระบวนการศึกษา วิจัย สรางองคความรู อยางมีสวนรวม เพื่อเพิ่มคุณคาทางจิตใจและมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ใหแกวัดหรือชุมชน  

๓.๑๐ ควรพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงใหครอบคลุมทุกระบบที่จําเปนตอ
การบริหารมหาวิทยาลัย 

 ๓.๑๑ ควรสรางระบบและกลไกการกํากับติดตามขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ของมหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเห็นผลลัพธตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ป  
 

 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ชื่อสถาบัน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา  
 

 ๑.๑.๑  ชื่อสถาบัน 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 ๑.๑.๒ ที่ตั้ง 
 เลขที่  ๓  วัดมหาธาตุยุ วราชรั งสฤษฎิ์  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 ประวตัิความเปนมา  
   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
ไดขอยุติท่ีจะเปดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย เปดรับผูสนใจวิชาพระพุทธศาสนาพระปริยัติสัทธรรมชั้นสูง 
ภาษาตางประเทศและวิทยาการบางอยางอันเปนอุปกรณแกการคนควาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศใชระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดรับพระภิกษุ
สามเณรผูสอบไดตั้งแตเปรียญธรรม ๔ ประโยคข้ึนไปเขาศึกษา พระภิกษุสามเณรที่เขาศึกษารุนแรกนี้มีจํานวน 
๑๕๖ รูป เปดการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ โดยจัดใหเรียนวิชาพื้นฐาน เรียกวา 
การศึกษาระดับชั้นอบรมพ้ืนความรูจนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษาเปนเวลา 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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วภูมิพลอดุลยเดช องค เอกอัคร
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 
ตอนท่ี ๕๑ ก  ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  
 

 ๑.๑.๔  สวนงานที่จัดการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนี ้
 

    ก. บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ 
  ๑)  บัณฑิตวิทยาลัย  
  ๒)  คณะพุทธศาสตร  
  ๓) คณะครุศาสตร  
  ๔)  คณะมนุษยศาสตร  
  ๕) คณะสังคมศาสตร  
 

     ข. วิทยาเขต  
  ๑) วิทยาเขตหนองคาย  
 ๒) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 ๓) วิทยาเขตเชียงใหม  
 ๔) วิทยาเขตขอนแกน  
 ๕) วิทยาเขตนครราชสีมา  
 ๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี  
 ๗) วิทยาเขตแพร  
 ๘) วิทยาเขตสุรินทร  
 ๙) วิทยาเขตพะเยา  
 ๑๐) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
 ๑๑) วิทยาเขตนครสวรรค 

 
 



๓ 
 

ค. วิทยาลัย 
 ๑) วิทยาลัยสงฆเลย  
 ๒) วิทยาลัยสงฆนครพนม  
 ๓) วิทยาลัยสงฆลําพูน  
 ๔) วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
 ๕) วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 
 ๖) วิทยาลัยสงฆปตตานี 
 ๗) วิทยาลัยสงฆนครนานฯ 
  ๘) วิทยาลัยสงฆเชียงราย 
 ๙) วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 
    ๑๐) วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
    ๑๑) วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
    ๑๒) วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ 
    ๑๓) วิทยาลัยพระธรรมทูต 
    ๑๔) วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวด ี
    ๑๕) วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ
    ๑๖)  วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 
    ๑๗) วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ 
    ๑๘) วิทยาลัยสงฆราชบุรี 
    ๑๙) วิทยาลัยสงฆพิจิตร 
    ๒๐) วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ
    ๒๑) วิทยาลัยสงฆระยอง 
 ๒๒) วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 
 ๒๓) วิทยาลัยสงฆสุราษฏรธานี 
 ๒๔) วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี 
 ๒๕) วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี 
 

ง. โครงการขยายหองเรียน  
    โครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตําบลบานใต 
                          อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

จ. หนวยวิทยบริการ   
 ๑) หนวยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร วัดหงษประดิษฐาราม อําเภอหาดใหญ  
     จังหวัดสงขลา 
 ๒) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร  วัดใหญอินทาราม  (พระอารามหลวง)  
     อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 ๓) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง  
     จังหวัดจันทบุรี  
 ๔) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค วัดพระบรมธาตุ อําเภอเมือง  
     จังหวัดกําแพงเพชร  



๔ 
 

 ๕) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ๖) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดหมอนไม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ   
 ๗) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร วัดสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 
   

  ฉ. สถาบันสมทบ  
    ๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดอกกุก ชอนบอบ ประเทศเกาหลีใต  
   ๒) มหาปญญาวิทยาลัย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   ๓) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน จู ไตหวัน 

   ๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา ประเทศศรีลังกา 
  ๕) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร ประเทศสิงคโปร 
  ๖) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการ ี

 
๑.๒  ปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน  
 

 ๑.๒.๑ ปรัชญา   
          จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม 
 

 ๑.๒.๒ ปณิธาน   
                  ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ 
 

 ๑.๒.๓ วิสัยทัศน   
        มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก 

 



๕ 
 

๑.๓ โครงสรางองคกร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลยั 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

สภาวิชาการ 

กรรมการบริหารงานบุคคล 

กรรมการกํากับนโยบายและแผนฯ 

กรรมการประกันคุณภาพ

กรรมการการเงินและทรัพยสิน 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษาอธิการบด ี

ผูชวยอธิการบด ี

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  
 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี 

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

นานาชาติ 
 วิทยาลัยพระธรรมทูต 
 วิทยาลัยสงฆพุทธปญญา

ศรีทวารวดี 
 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 
 วิทยาลัยสงฆพอขุนผา

เมือง เพชรบูรณ 
 วิทยาลัยสงฆราชบุรี 
 วิทยาลัยสงฆพิจิตร 
 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีฯ 
 



๖ 
 

๑.๔ รายช่ือผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑.๔.๑ ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ที ่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตําแหนง 

๑ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมฺจินต สมฺมาปฺโญ) อธิการบดี 
๒ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๓ พระสุวรรณเมธาภรณ,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
๔ พระเมธีธรรมาจารย,รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๕ พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
๖ พระโสภณวชิราภรณ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ 
๗ พระครูโสภณพุทธิศาสตร,ผศ.ดร.(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 
๘ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 
๙ พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐ พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร 
๑๑ พระราชสุตาภรณ,รศ.ดร.(ประศักดิ์ อคฺคปฺโญ) คณบดีคณะครุศาสตร 
๑๒ พระศรีสิทธิมุน ี(เฉลิมชัย ชยเมธี) คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
๑๓ พระครูปริยัติกิตติธํารง,รศ.ดร.(ทองขาว กิตฺติธโร) คณบดีคณะสังคมศาสตร 
๑๔ พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป,ผศ.ดร. รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๕ พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุทิตย อาภากโร) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
๑๖ พระเทพสิทธิมุน,ีรศ.ดร.(บุญชิต ญาณวโร) ผูอํานวยการสถาบันวิปสสนาธุระ 
๑๗ พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. (โชว ทสฺสนีโย) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม 
๑๘ พระครูปริยัติรัตนาภรณ (โกวิทย สิริวณฺโณ) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑๙ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล 
๒๐ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาต ิ
๒๑ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยธรรมทูต 
๒๒ พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช) ผูอํานวยการศูนยอาเซียนศึกษา 
๒๓ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
๒๔ พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. รักษาการผูอํานวยการสถาบันพระไตรปฎกศึกษา 

 
๑.๔.๒ ผูบริหารมหาวิทยาลัย สวนภูมิภาค 
 

ที ่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตําแหนง 
๑ พระศรีญาณวงศ,ดร. (นิมิตย ปณฺฑิตเสวี) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
๒ พระเทพปญญาสุธี (พรอม โกวิโท) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓ พระวิมลมุนี (นนทพันธ ปภสฺสโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม 
๔ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน 



๗ 
 

 
๑.๔.๓ รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

ที ่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตําแหนง 
๑ พระธรรมปญญาบดี (พีร สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒ สมเด็จพระพุฒาจารย (สนิท ชวนปฺโญ) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๓ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๔ พระมหาโพธิวงศาจารย (ทองดี สุรเตโช) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ที ่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตําแหนง 
๕ พระเทพสีมาภรณ (วันชัย กนฺตจารี) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
๖ พระครูกติติคุโณภาส,ดร.(จนิดา สปฺปฺโญ) รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 
๗ พระราชเขมากร,ผศ.ดร. (ประยุทธ ภูริทตฺโต) รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร 
๘ พระธรรมโมลี,ดร. (ทองอยู ญาณวิสุทฺโธ) รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร 
๙ พระราชปริยัติ,ดร. (ณษิกรณ  อรินฺทโม) รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 

๑๐ พระเทพปริยัติมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
๑๑ พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. (ฐติพัฒน สิริธโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 
๑๒ พระราชปรีชามุนี.ดร. (บุญเพ็ง รตนเมธี) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเลย 
๑๓ พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร. (วรรณชัย ชยวณฺโณ) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม 
๑๔ พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. (สมาน จนฺทรํสี) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆลําพูน 
๑๕ พระศรีรัตนมุนี,ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
๑๖ พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ฐานิสฺสโร) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 
๑๗ พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม  ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆปตตานี 
๑๘ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. (ธรรมวัตร จรณธมฺโม) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครนาน 
๑๙ พระรัตนมุนี,ผศ.ดร. (ปุณณมี วิสารโท) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเชียงราย 
๒๐ พระมหาภาณุวฒัน ปฏิภาณเมธี,ผศ. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครลําปาง 
๒๑ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ ปสนฺโน) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
๒๒ พระอุดมปญญาภรณ (สัณหวัตร สณหวฑฒโน) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
๒๓ พระเทพศาสนาภิบาล,ดร. (แยม กิตฺตินฺธโร) รก.ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 
๒๔ พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร ยติกโร) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ
๒๕ พระครูวาปจันทคุณ,ดร.(อัศเจรีย จนฺทวณฺโณ) รก.ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 
๒๖ พระปริยัติพัชราภรณ,ดร. (สุพจน ปญฺาธโร) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ 
๒๗ พระปฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย ปโมทิโต) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆราชบุรี 
๒๘ พระราชสิทธิเวที,ดร. (วิรัติ วิโรจโน)  รก.ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพิจิตร 
๒๙ พระครูวิบูลยเจติยาภิรักษ,ดร. (ประไพ ปฺุญกาโม) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ
๓๐ พระครูเกษมอรรถากร (วิรัตน อุปสนฺโต) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆระยอง 
๓๑ พระครูปริยัติคณุาวุธ (เสรี  ภรูิปฺโญ) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆสุราษฏรธานี 
๓๒ พระวิสุทธิวรกิจ (เสนห ธมฺมรํสี) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเพชรบุรี 
๓๓ พระราชอุทัยโสภณ,ดร. (มนัส สมชาโน) ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆอุทัยธานี 
๓๔ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 



๘ 
 

ที ่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตําแหนง 
๕ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมฺจินต สมฺมาปฺโญ) อธิการบดี 
๖ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) กรรมการจากผูบริหาร 
๗ พระสุวรรณเมธาภรณ,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) กรรมการจากผูบริหาร 
๘ พระเมธีธรรมาจารย,รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) กรรมการจากผูบริหาร 
๙ พระโสภณวชิราภรณ (ไสว โชติโก) กรรมการจากผูบริหาร 

๑๐ พระครูปริยัติกิตติธํารง,รศ.ดร.(ทองขาว กิตฺติธโร) กรรมการจากผูบริหาร 
๑๒ พระราชปริยัติ,รศ.ดร. (ณษิกรณ  อรินฺทโม) กรรมการจากผูบริหาร 
๑๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) กรรมการจากผูบริหาร 
๑๓ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการโดยตําแหนง 
๑๔ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา กรรมการโดยตําแหนง 
๑๕ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรรมการโดยตําแหนง 
๑๖ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กรรมการโดยตําแหนง 
๑๗ ผูอํานวยการสํานักงานงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 
๑๘ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการโดยตําแหนง 
๑๙ ศ.พิเศษ จํานง  ทองประเสริฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๒๐ นายพิศิษฐ ลีลาวชิโรภาส กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๒๑ ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 
๑.๕ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

 

ในปการศึกษา ๒๕๖๒  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จัดการเรียนการ
สอน ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการ รวม ๑๒๑ สาขาวิชา แยก
เปน ๔ ระดับ คือ (๑) ปริญญาตรี  ๕๖ สาขาวิชา  (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๑ สาขาวิชา  (๓) ปริญญาโท 
๔๓ สาขาวิชา และ (๔) ปริญญาเอก ๒๑ สาขาวิชา 

รายชื่อหลักสูตรและจํานวนสวนงานจัดการศึกษาที่เปดสอนในแตละหลักสูตร ดังนี้ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จํานวนสวน
งานเปดสอน 

 บัณฑิตวิทยาลัย   

๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ      ๑ 

๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   ๔ 

๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๙ 

๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา      ๑ 

๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปสสนาภาวนา      ๑ 

๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   ๒ 

๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕ 

๘ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  ๑ 



๙ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จํานวนสวน
งานเปดสอน 

 
คณะพุทธศาสตร  

๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร ๑ 

๑๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤต ๑ 

๑๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๔ 

๑๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๙ 

๑๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม  ๒ 

๑๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี  ๑ 

๑๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา ๖ 

๑๖ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปสสนาภาวนา ๑ 

๑๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปฎกศึกษา ๑ 

๑๘ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ๑ 

๑๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปฎกศึกษา ๑ 

๒๐ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ๑ 

 คณะครุศาสตร  

๒๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ 

๒๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ๑ 

๒๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๑ 
๒๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๑ 

๒๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   ๑ 

๒๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๑ 

๒๗ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ๑ 

๒๘ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๑ 

๒๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑ 

๓๐ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑ 

 คณะมนุษยศาสตร  

๓๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา   ๑ 

๓๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ 

๓๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   ๑ 

๓๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ๑๐ 

๓๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย    ๑ 

๓๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ 



๑๐ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จํานวนสวน
งานเปดสอน 

๓๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร   ๑ 

๓๘ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)   ๑ 

๓๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ 

๔๐ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร   ๑ 

 คณะสังคมศาสตร  

๔๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ๔ 

๔๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑๗ 

๔๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  ๑ 

๔๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร  ๒ 

๔๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๓ 

๔๖ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๗ 

๔๗ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   ๑ 

๔๘ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   ๑ 

๔๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑ 

๕๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ 

๕๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   ๒ 

๕๒ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ๑ 

๕๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  ๑ 

๕๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาต ิ ๑ 

๕๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  ๑ 

๕๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑ 

๕๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ 

๕๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ๑ 

 วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ  

๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) ๑ 

๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)  ๑ 

๖๑ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) ๑ 

๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ๑ 

 วิทยาเขตหนองคาย  

๖๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา   
 

๑ 



๑๑ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จํานวนสวน
งานเปดสอน 

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

๖๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

๖๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ 

๖๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ๑ 

 วิทยาเขตเชียงใหม  

๖๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑ 

๖๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

๖๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ 

๗๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ 

 วิทยาเขตขอนแกน  

๗๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ 

๗๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

๗๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑ 

๗๔ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  ๑ 

๗๕ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ๑ 

๗๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ๑ 

 วิทยาเขตนครราชสีมา  

๗๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ 

 วิทยาเขตอุบลราชธานี  

๗๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑ 

๗๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

๘๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ 

 วิทยาเขตแพร  

๘๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑ 

๘๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

๘๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ 

 วิทยาเขตสุรินทร  

๘๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑ 

๘๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๑ 

๘๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
 

๑ 



๑๒ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จํานวนสวน
งานเปดสอน 

 วิทยาเขตพะเยา  

๘๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ 

๘๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

๘๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ 

๙๐ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ 

 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  

๙๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ 

๙๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปฎกศึกษา  ๑ 

๙๓ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิปสสนาภาวนา ๑ 

๙๔ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปฎกศึกษา   ๑ 

๙๕ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร ๑ 

 วิทยาเขตนครสวรรค  

๙๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

๙๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ๑ 

๙๘ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  ๑ 

๙๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ๑ 

๑๐๐ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ๑ 

 วิทยาลัยสงฆลําพูน  

๑๐๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

 วิทยาลัยสงฆเลย  

๑๐๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ 

 วิทยาลัยสงฆนครพนม  

๑๐๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑ 

๑๐๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  

๑๐๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ 

๑๐๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

๑๐๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ 

 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  

๑๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว  ๑ 

๑๐๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ 



๑๓ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จํานวนสวน
งานเปดสอน 

๑๑๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

๑๑๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑ 

 วิทยาลัยสงฆนครลําปาง  

๑๑๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว  ๑ 

๑๑๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ 

 วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ  

๑๑๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ 

 วิทยาสงฆนครนานฯ   

๑๑๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ 

 วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร  

๑๑๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

 วิทยาลัยสงฆราชบุรี  

๑๑๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑ 

 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด  

๑๑๘ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ 

 วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี  

๑๑๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

๑๒๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๒ 

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ  

๑๒๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ 

 
   

๑.๖ จํานวนนิสิต 
     ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตจํานวน ๑๘,๔๑๑ รูป/คน จําแนกเปน ปริญญาตรี ๑๔,๘๓๗ รูป/คน 
ปริญญาโท ๒,๑๘๒ รูป/คน  ปริญญาเอก ๑,๓๙๒ รูป/คน 
 

ที ่ สวนจัดการศึกษา 
จํานวนนิสิตจําแนกตามระดับ 

รวมทั้งสิ้น 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑. สวนกลาง ๑๖๖๙ ๙๐๑ ๙๕๔ ๓๕๒๔ 
๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัย   ๙๐๑ ๙๕๔ ๑๘๕๕ 
๑.๒ คณะพุทธศาสตร ๓๑๖     ๓๑๖ 
๑.๓ คณะครุศาสตร ๓๖๙     ๓๖๙ 
๑.๔ คณะมนุษยศาสตร ๔๖๑     ๔๖๑ 
๑.๕ คณะสังคมศาสตร ๔๕๙     ๔๕๙ 



๑๔ 
 

ที ่ สวนจัดการศึกษา 
จํานวนนิสิตจําแนกตามระดับ 

รวมทั้งสิ้น 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑.๖ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ๖๔     ๖๔ 
๒ วิทยาเขตหนองคาย ๔๙๘ ๖๔   ๕๖๒ 
๓ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๒๕ ๑๖๒   ๕๘๗ 
๔ วิทยาเขตเชียงใหม ๑๑๓๐ ๑๔๓ ๗๖ ๑๓๔๙ 
๕ วิทยาเขตขอนแกน ๘๖๐ ๑๗๐ ๑๓๑ ๑๑๖๑ 
๖ วิทยาเขตนครราชสีมา ๕๐๓ ๔๓ ๘๒ ๖๒๘ 
๗ วิทยาเขตแพร ๓๗๐ ๓๘   ๔๐๘ 
๘ วิทยาเขตสุรินทร ๓๓๑ ๖๖   ๓๙๗ 
๙ วิทยาเขตพะเยา ๒๕๑ ๙ ๑๗ ๒๗๗ 

๑๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๕๒๙ ๒๕   ๕๕๔ 
๑๑ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒๒๓ ๙๑ ๔๖ ๓๖๐ 
๑๒ วิทยาเขตนครสวรรค ๔๙๗ ๑๔๑ ๘๖ ๗๒๔ 
๑๓ วิทยาลัยสงฆเลย ๓๑๐     ๓๑๐ 
๑๔ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๓๖๕     ๓๖๕ 
๑๕ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๔๗๔ ๒๐   ๔๙๔ 
๑๖ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๒๘๗ ๓๐   ๓๑๗ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ๔๑๗ ๔๗   ๔๖๔ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๔๐๔     ๔๐๔ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๐๒     ๔๐๒ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๓๐๐     ๓๐๐ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๓๑๕ ๒๒   ๓๓๗ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๒๙๕ ๒๖   ๓๒๑ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๒๔๒ ๒๐   ๒๖๒ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๑๘๒     ๑๘๒ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๑๙๙ ๕๔   ๒๕๓ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๒๘๙ ๕๖   ๓๔๕ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ๑๙๐ ๕๔   ๒๔๔ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ ๒๐๓     ๒๐๓ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ ๒๒๓   ๑๔๓ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆพิจิตร ๑๕๖     ๑๕๖ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม ๒๗๕     ๒๗๕ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆระยอง ๒๒๘       
๓๓ วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี ๒๗๖     ๒๗๖ 
๓๔ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี ๑๘๒     ๑๘๒ 
๓๕ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี ๒๐๑     ๒๐๑ 
๓๖ หองเรียนคณะพุทธศาสตร  ๑๐๐     ๑๐๐ 



๑๕ 
 

ที ่ สวนจัดการศึกษา 
จํานวนนิสิตจําแนกตามระดับ 

รวมทั้งสิ้น 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี 
๓๗ หนวยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร  

วัดหงสประดิษฐาราม จ.สงขลา ๑๐๑     ๑๐๑ 
๓๘ หนวยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค 

วัดทานา จ.ตาก ๑๗๕     ๑๗๕ 
๓๙ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร  

วัดใหญอินทาราม จ.ชลบุร ี ๓๐๘     ๓๐๘ 
๔๐ หนวยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค 

วัดหมอนไม จ.อุตรดิตถ ๙๓     ๙๓ 
๔๑ หนวยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค 

วัดบรมธาตุ จ.กําแพงเพชร ๑๐๓     ๑๐๓ 
๔๒ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร  

จ.จันทบุรี ๒๔๔     ๒๔๔ 
๔๓ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร  

วัดสระแกว จ.สระแกว ๑๒     ๑๒ 
รวม ๑๔,๘๓๗ ๒,๑๘๒ ๑,๓๙๒ ๑๘,๔๑๑ 

ที่มา : ขอมูลสถิติจํานวนนิสิตทั้งหมด สํานักทะเบียนและวัดผล  วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๑.๗ จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรสายปฏิบัติการ  
       ๑.๗.๑ จํานวนอาจารยประจําและอัตราจาง   
              ในปการศึกษา ๒๕๖๒  มีอาจารยทั้งหมด ๑,๒๕๘ รูป/คน จําแนกเปนปริญญาโท ๕๗๓ รูป/คน 
ปริญญาเอก ๖๘๕ รูป/คน  และมีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๔๐๗ รูป/คน จําแนกเปนผูชวยศาสตราจารย 
๒๙๖.๕ รูป/คน  รองศาสตราจารย ๑๐๒.๕ รูป/คน และศาสตราจารย ๘ รูป/คน 
  

ที ่ สวนงาน รวม 
จํานวนอาจารย 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
อ.  ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ.  รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๒.๕   ๑  ๖.๕ ๙ ๕ ๑ ๖.๕ ๙ ๖ ๑ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๕๖ ๑๓ ๕   ๑๗ ๑๕ ๖  ๓๐ ๒๐ ๖  
๓ คณะครุศาสตร ๕๓ ๙ ๔   ๑๒ ๑๘ ๑๐  ๒๑ ๒๒ ๑๐  
๔ คณะมนุษยศาสตร ๔๔ ๒ ๖ ๑  ๑๕ ๑๔ ๖  ๑๗ ๒๐ ๗  
๕ คณะสังคมศาสตร ๑๐๖ ๒๓ ๔ ๓  ๒๙ ๒๑ ๒๒ ๔ ๕๒ ๒๕ ๒๕ ๔ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๑ ๑๒ ๓   ๘ ๕ ๓  ๒๐ ๘ ๓  
๗ วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 
๒๙ ๗ ๒ ๑  ๑๐ ๘ ๑  ๑๗ ๑๐ ๒  

๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๖๐ ๒๑ ๒   ๒๑ ๑๒ ๔  ๔๒ ๑๔ ๔  
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๖๙ ๑๘ ๔   ๒๓ ๑๕ ๙  ๔๑ ๑๙ ๙  



๑๖ 
 

ที ่ สวนงาน รวม 
จํานวนอาจารย 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
อ.  ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ.  รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๐ ๑๔ ๑   ๑๓ ๑๒   ๒๗ ๑๓   
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๐ ๒๒ ๒   ๑๐ ๕ ๑  ๓๒ ๗ ๑  
๑๒ วิทยาเขตแพร ๓๕ ๑๔ ๔ ๓  ๕ ๘ ๑  ๑๙ ๑๒ ๔  
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๓๑ ๑๒ ๗   ๔ ๖ ๒  ๑๖ ๑๓ ๒  
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๓.๕ ๑๕.๕ ๔ ๑  ๔ ๗ ๒  ๑๙.๕ ๑๑ ๓  
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ

โฆส นครปฐม 
๒๒ ๕ ๑   ๗ ๕ ๔  ๑๒ ๖ ๔  

๑๖ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๓๐ ๑๖ ๓   ๓ ๘   ๑๙ ๑๑   
๑๗ วิทยาลัยสงฆเลย ๒๐ ๑๐  ๑  ๔ ๔ ๑  ๑๔ ๔ ๒  
๑๘ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๒๑ ๑๔ ๒   ๓ ๒   ๑๗ ๔   
๑๙ วิทยาเขตนครสวรรค ๗๐ ๒๕.๕ ๑.๕ ๒.๕  ๒๐.๕ ๑๔ ๖  ๔๖ ๑๕.๕ ๘.๕  
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๕๕ ๓๔ ๒   ๑๒ ๕ ๒  ๔๖ ๗ ๒  
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ๓๘ ๑๔ ๑ ๑  ๑๖ ๕ ๑  ๓๐ ๖ ๒  
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๒๐ ๑๖    ๔    ๒๐    
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๒๔ ๗ ๓   ๑๒ ๒   ๑๙ ๕   
๒๔ วิทยาลัยสงฆนครนานฯ ๒๒ ๑๕ ๒   ๑ ๔       
๒๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๒๓ ๑๕    ๗ ๑   ๒๒ ๑   
๒๖ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๒๓ ๑๔ ๓   ๓ ๓   ๑๗ ๖   
๒๗ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๓๑ ๑๙ ๑   ๖ ๕   ๒๕ ๖   
๒๘ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๒๓ ๑๒    ๘ ๓   ๒๐ ๓   
๒๙ วิทยาลัยสงฆพอขุนผา

เมือง เพชรบูรณ 
๑๗ ๘ ๓   ๖    ๑๔ ๓   

๓๐ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๒๐ ๗    ๙ ๔   ๑๖ ๔   
๓๑ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๑๖ ๙    ๗    ๑๖    
๓๒ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญา

ศรีทวารวด ี
๒๙ ๙ ๑   ๑๕ ๓ ๑  ๒๔ ๔ ๑  

๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร
นานาชาต ิ

๑๒     ๗ ๒  ๓     

๓๔ วิทยาลัยสงฆสุราษฎร
ธาน ี

๑๗ ๑๒    ๕    ๑๗    

๓๕ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี ๑๐ ๗    ๓    ๑๐    
๓๖ วิทยาลัยสงฆ

มหาสารคาม 
๑๓ ๖    ๗    ๑๓    

๓๗ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี ๑๓ ๑๑    ๒    ๑๓    
๓๘ วิทยาลัยสงฆระยอง ๑๑ ๖    ๕    ๑๑    



๑๗ 
 

ที ่ สวนงาน รวม 
จํานวนอาจารย 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
อ.  ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ.  รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

๓๙ วิทยาลัยสงฆพิจิตร ๑๒ ๖    ๕  ๑  ๑๑  ๑  
๔๐ วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรี

ศรีสุวรรณภูม ิ
๑๖ ๗    ๙    ๑๖    

รวม 
๑,๒๕๘ 

๔๘๗ ๗๑.๕ ๑๔.๕  ๓๖๔ ๒๒๕ ๘๘ ๘ ๘๕๑ ๒๙๖.๕ ๑๐๒.๕ ๘ 

รวมทั้งสิ้น ๕๗๓ ๖๘๕ ๑,๒๕๘ 

 
๑.๗.๒  จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ 

ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มีบุคลากรประเภทตําแหนงสายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป  
(นับรวมอัตราจางที่มีสัญญาจางและคาตอบแทน) จากทุกสวนงาน รวมทั้งหมด ๑,๑๒๕ รูป/คน บุคลากร       
๕๔๐ รูป/คน ลูกจาง ๕๘๕ รูป/คน  
 

ที ่ สวนงาน บุคลากร ลูกจาง รวม 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนกลาง    

๑.๑ สํานักงานอธิการบดี ๑๒๔ ๕๔ ๑๗๘ 

๑.๒ บัณฑิตวิทยาลัย ๕ ๑๖ ๒๑ 

๑.๓ คณะพุทธศาสตร ๔ ๕ ๙ 

๑.๔ คณะครุศาสตร ๕ ๑๑ ๑๖ 

๑.๕ คณะมนุษยศาสตร ๔ ๘ ๑๒ 

๑.๖ คณะสังคมศาสตร ๕ ๑๖ ๒๑ 

๑.๗ สถาบันภาษา ๗ ๔ ๑๑ 

๑.๘ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ๑๑ ๑ ๑๒ 

๑.๙ สถาบันวิปสสนาธุระ ๔ ๗ ๑๑ 

๑.๑๐ สํานักทะเบียนและวัดผล ๑๑ ๒ ๑๓ 

๑.๑๑ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๓๓ ๒๐ ๕๓ 

๑.๑๒ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๐ ๙ ๒๙ 

๑.๑๔ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาต ิ ๖ ๕ ๑๑ 

๑.๑๕ วิทยาลัยพระธรรมทูต ๔   ๔ 

๑.๑๖ สถาบันพระไตรปฎกศึกษา ๑๕   ๑๕ 

๑.๑๗ ศูนยอาเซียน ๓   ๓ 

๒ 
 
 

วิทยาเขต    

๒.๑ วิทยาเขตหนองคาย ๑๓ ๑๔ ๒๗ 

๒.๒ วิทยาเขตเชียงใหม ๒๗ ๒๗ ๕๔ 



๑๘ 
 

ที ่ สวนงาน บุคลากร ลูกจาง รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑๙ ๓ ๒๒ 

๒.๔ วิทยาเขตขอนแกน ๒๘ ๔๓ ๗๑ 

๒.๕ วิทยาเขตนครราชสีมา ๑๒ ๑๒ ๒๔ 

๒.๖ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๑๕ ๔ ๑๙ 

๒.๗ วิทยาเขตแพร ๑๗ ๑๔ ๓๑ 

๒.๘ วิทยาเขตสุรินทร ๑๗ ๒๕ ๔๒ 

๒.๙ วิทยาเขตพะเยา ๒๑ ๗ ๒๘ 

๒.๑๐ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๑๑ ๙ ๒๐ 

๒.๑๑ วิทยาเขตนครสวรรค ๑๑ ๒๘ ๓๙ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย    

๓.๑ วิทยาลัยสงฆเลย ๓ ๘ ๑๑ 

๓.๒ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๕ ๑๑ ๑๖ 

๓.๓ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๕ ๑๖ ๒๑ 

๓.๔ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๙ ๑๙ ๒๘ 

๓.๕ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ๑๐ ๒๑ ๓๑ 

๓.๖ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๓ ๙ ๑๒ 

๓.๗ วิทยาลัยสงฆนครนาน ๗ ๑๒ ๑๙ 

๓.๘ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๔ ๑๒ ๑๖ 

๓.๙ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๓ ๑๕ ๑๘ 

๓.๑๐ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๔ ๘ ๑๒ 

๓.๑๑ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๔ ๕ ๙ 

๓.๑๒ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๓ ๕ ๘ 

๓.๑๓ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาทวารวด ี ๖ ๔ ๑๐ 

๓.๑๔ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ ๔   ๔ 

๓.๑๕ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๕ ๕ ๑๐ 

๓.๑๖ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๔ ๖ ๑๐ 

๓.๑๗ วิทยาลัยสงฆพิจิตร ๔ ๕ ๙ 

๓.๑๘ วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ ๒ ๙ ๑๑ 

๓.๑๙ วิทยาลัยสงฆระยอง ๑ ๓ ๔ 

๓.๒๐ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม   ๑๒ ๑๒ 

๓.๒๑ วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี   ๙ ๙ 

๓.๒๒ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี   ๖ ๖ 



๑๙ 
 

ที ่ สวนงาน บุคลากร ลูกจาง รวม 

 ๓.๒๓ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี ๒ ๖ ๘ 

๔ 
 
 

หองเรียน    

๔.๑ หองเรียนคณะพุทธศาสตร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม          
จ.กาญจนบุรี  

๖ ๖ 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยวิทยบริการ    

๕.๑ หนวยวิทยาบริการ(คณะพุทธศาสตร) วัดหงษประดิษฐาราม  
จ.สงขลา  

๕ ๕ 

๕.๒ หนวยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร) วัดใหญอินทาราม      
จ.ชลบุร ี  

๕ ๕ 

๕.๓ หนวยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร) จ.จันทบุรี  ๒ ๒ 

๕.๔ หนวยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆนครสวรรค) วัดพระบรมธาตุ 
จ.กําแพงเพชร  

๔ ๔ 

๕.๕ หนวยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช) วัดทานา จ.ตาก  ๕ ๕ 

๕.๖ หนวยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช) วัดหมอนไม     
จ.อุตรดิตถ    

๕.๗ หนวยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร) วัดสระแกว จ.สระแกว   ๘ ๘ 

รวม ๕๔๐ ๕๘๕ ๑,๑๒๕ 
   

หมายเหตุ  ไมนับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ๒ แหง คือ (๑) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  
                (๒) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา     ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑.๘ งบประมาณ และอาคารสถานที่  
      ๑.๘.๑ งบประมาณ 
 ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย มีงบประมาณเงินรายได จํานวน ๒,๔๔๓,๗๕๗,๐๗๘.๙๙ บาท 

และคาใชจายจากการดําเนินงาน จํานวน  ๒,๑๖๑,๙๓๔,๗๑๒.๓๒ บาท 
 

หมวดงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๒-๓๑ มี.ค.๖๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
รายไดจากการดําเนินงาน 
รายไดจากรัฐบาล    
รายไดจากงบประมาณเงินอุดหนุน ๑,๖๒๕,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๘๖,๙๖๒,๑๐๐.๐๐ ๑,๖๙๙,๗๙๐,๓๐๐.๐๐ 
รายไดจากงบประมาณเบิกแทนกัน    
รวมรายไดจากรัฐบาล ๑,๖๒๕,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๘๖,๙๖๒,๑๐๐.๐๐ ๑,๖๙๙,๗๙๐,๓๐๐.๐๐ 
รายไดจากแหลงอ่ืน 
  รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค ๕๓,๓๙๘,๕๒๐.๐๕ ๒๔๕,๐๓๘,๐๒๔.๕๒ ๓๕๕,๙๓๑,๘๔๗.๑๔ 
  รายไดจาการจัดการศึกษาและบริการ ๑๓๔,๑๒๕,๑๔๑.๒๐ ๒๙๐,๕๕๕,๔๒๘.๓๘ ๒๙๐,๕๐๕,๖๔๙.๗๒ 
  รายไดจากการขายสินคาและบริการ ๒๗,๘๐๖,๘๒๗.๗๒ ๗๑,๗๒๒,๒๓๒.๖๒ ๑๕๒,๐๐๖,๙๐๑.๓๕ 
  รายไดเงินอุดหนุนอื่น ๘,๐๑๒,๕๔๕.๓๗ ๔๙,๔๗๙,๒๙๓.๔๗ ๖๑,๒๗๙,๗๔๙.๕๘ 



๒๐ 
 

หมวดงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๒-๓๑ มี.ค.๖๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
รวมรายไดจากแหลงอื่น ๒๒๓,๓๔๓,๐๓๔.๓๔ ๖๕๖,๗๙๔,๙๗๘.๙๙ ๘๕๙,๗๒๔,๑๔๗.๗๙ 
รวมรายไดจากการดําเนินงาน ๑,๘๔๙,๒๑๓,๐๓๔.๓๔ ๒,๔๔๓,๗๕๗,๐๗๘,๙๙ ๒,๕๕๙,๕๑๔,๔๔๗.๗๙ 
คาใชจายจากการดําเนินงาน 
  คาใชจายบุคลากร ๔๖๕,๙๙๙,๗๔๐.๑๑ ๘๒๖,๘๓๗,๐๒๙.๐๓ ๘๒๕,๓๕๘,๕๒๕.๑๑ 
  คาตอบแทน ๑๗๗,๒๑๘,๑๙๐.๔๐ ๔๔๔,๘๕๖,๕๕๗.๓๕ ๔๕๔,๙๔๗,๖๒๒.๑๖ 
  คาใชจายในการฝกอบรม ๘,๔๔๗,๙๖๖.๓๐ ๑๙,๕๗๓,๓๖๕.๐๒ ๒๘,๐๘๖,๐๖๓.๖๐ 
  คาใชจายในการเดินทาง ๕,๘๔๙,๔๐๐.๑๗ ๑๐,๖๐๑,๑๓๒.๒๙ ๑๑,๙๐๙,๖๗๙.๑๒ 
  คาวัสดุ ๒๐,๖๑๕,๐๐๒.๔๔ ๗๒,๙๓๘,๒๗๙.๓๙ ๘๑,๔๘๒,๐๔๒.๔๘ 
  คาใชสอย ๘๒,๖๖๐,๖๔๐.๒๘ ๑๗๖,๙๗๑,๗๘๔.๔๘ ๒๖๒,๒๒๗,๗๗๖.๘๗ 
  คาสาธารณูปโภค ๓๒,๔๑๗,๓๖๔.๖๙ ๗๗,๖๑๖,๒๕๙.๖๐ ๖๕,๖๑๑,๘๑๗.๖๑ 
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ๒,๗๔๖,๖๐๘.๖๖ ๓๔๕,๗๖๑,๘๓๘.๘๔ ๓๐๓,๘๑๐,๒๔๑.๒๓ 
  คาใชจายเงินอุดหนุน ๔๙,๗๒๓,๘๒๓.๐๒ ๑๘๔,๖๑๒,๘๐๘.๑๙ ๒๙๗,๑๐๐,๑๖๘.๐๘ 
  คาใชจายอื่น ๔๙๕,๖๖๔.๗๕ ๒,๑๖๕,๖๕๘.๑๓ ๓,๔๘๐,๗๘๘.๔๓ 
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน ๘๔๖,๑๗๔,๔๐๐.๘๒ ๒,๑๖๑,๙๓๔,๗๑๒.๓๒ ๒,๓๓๔,๐๑๔,๗๒๔.๖๙ 
รายไดสูง (ต่ํา)  
กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน 

๑,๐๐๒,๐๓๘,๖๓๓.๕๒ ๒๘๑,๘๒๒,๓๖๖.๖๗ ๒๒๕,๔๙๙,๗๒๓.๑๐ 

 

ที่มา   กองคลังและทรัพยสนิ สาํนักงานอธิการบดี    ขอมูล ณ วันที่  ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 ๑.๘.๒ อาคารสถานที ่

          ๑) อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง) 
  อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง) ตั้งอยูในพื้นที่ของ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ทาพระจันทร กรุงเทพฯ และตั้งอยูในพื้นที่ของวัดศรีสุดาราม บางกอกนอย 
กรุงเทพฯ และปจจุบัน มีสํานักงานใหญตั้งอยู ณ เลขที่ ๗๙ หมู ๑ ถนนพหลโยธิน กม.ที่ ๕๔-๕๕ ตําบล 
ลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

รายละเอียดอาคารที่วัดมหาธาตุ ทาพระจันทร กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 
๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณราช

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

ที่เรียน 
เปนสมบัติของ
มหาวิทยาลัย 

๒ อาคารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  
(๒ ชั้น ๑ หลัง) 

๗๗๘ เปนสํานักงาน/ 
ที่เรียน 

เปนสมบัติของวัด
มหาธาตุ 

๓ อาคารบริหารทางการศึกษา 
(โรงพิมพ) (๒ ชั้น ๑ หลัง) 

๑,๑๔๔ ที่ตั้งโรงพิมพ เปนสมบัติของวัด
มหาธาตุ 

๔ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร  
(๓ ชั้น ๑ หลัง) 

๓๕๔ ที่จําหนายวัสดุ 
การศึกษา 

เปนสมบัติของวัด
มหาธาตุ 

 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น ๔,๖๗๗   
ที่มา ฝายอาคารและสถานท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี



๒๑ 
 
 

รายละเอียดอาคารที่วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) ประโยชนใชสอย 
๑ อาคาร ๑ (๔ ชั้น ๑ หลัง) ๙๔๔ เปนสํานักงาน/ที่เรียน 
๒ อาคาร ๒ (๔ ชั้น ๑ หลัง) ๙๑๘ เปนสํานักงาน/ที่เรียน 
๓ อาคาร ๓ (๔ ชั้น ๑ หลัง) ๙๑๘ เปนสํานักงาน/ที่เรียน 
๔ อาคาร ๔ (๒ ชั้น ๑ หลัง) ๕๗๓ เปนสํานักงาน/ที่เรียน 
๕ อาคาร ๕ (๒ ชั้น ๑ หลัง) ๕๖๐ เปนสํานักงาน/ที่เรียน 
๖ อาคารสังฆิกเสนาสก (๑ ชั้น ๑ หลัง) ๗๖.๕๐ เปนที่เก็บพัสดุ 
 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น ๓,๙๘๙.๕๐  
ที่มา ฝายอาคารและสถานท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
 

รายละเอียดอาคารที่ อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

ที ่ 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 
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 
 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น ๑๐๖,๙๙๑.๘๐  

ที่มา ฝายอาคารสถานที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
 

๒) อาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (คณะ/สวนกลาง) 
 

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

คณะสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตร) 
๓๕,๐๐๐ 

 

 
 



๒๒ 
 

    ๓) อาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนภูมิภาค : วิทยาเขต/
วิทยาลัย) 
 

ที ่ วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) 
๑ วิทยาเขตหนองคาย (๑) อาคารพุทธานุภาพ 

(๒) อาคารเรียนรวม (ที่ทําการแหง
ใหม) 
(๓ ) อาคารหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(๔ ) อาคารศ าล าป ฏิ บั ติ วิ ป ส สน า
กรรมฐาน 
(๕) อาคารสถานีวิทยุ 
(๖) อาคารศูนยบัณฑิตศึกษา 
(๗) อาคารเรียนอเนกประสงค ๓ ชั้น  

๕,๒๔๙ 

๒ วิทยาเขตเชียงใหม (๑ ) อ าค ารม ห าจุ ฬ าล งก รณ ราช
วิทยาลัย (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) อาคาร
ฐานพระ (๔) อาคารวิทยาลัยสงฆภาค
ทักษิณ 

๖,๙๒๔ 

๔ วิทยาเขตขอนแกน (๑) อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ 
อาสภมหาเถร) 
(๒) อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒา
จารย (อาจ)  
(๓ ) อาคารเทคโน โลยีส ารสน เทศ 
สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณ
มหาเถร) 
(๔ ) อ าค ารห อ ป ระชุ ม เฉ ลิ ม พ ระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
(๗) อาคารพิมลธรรมวรรณิสสรอุทิศ 
(สถานี วิทยุกระจายเสียงพระพุทธ
ศาสน) 
(๖) กุฏิพระพรหมสิทธิ (อาคารรับรอง) 
(๗) อาคารหอฉันพระพิมลธรรม (อาจ 
อาสภมหาเถร ) 
(๘) อาคารหอพักสมเด็จพระพุฒาจารย 
(เก่ียว อุปเสณมหาเถร) 

๑,๘๗๕.๖ 
 

๖,๔๐๐ 
 

๑,๘๗๕.๖ 
 

๖,๔๐๐ 
 

๑๔๔ 
 

๖๐๘ 
๑,๔๔๐ 

 
๖,๕๔๐ 

๕ วิทยาเขตนครราชสีมา (๑) อาคารเรียนรวม ๖ ชั้น ๓๓,๙๗๕.๕๐ 



๒๓ 
 

ที ่ วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) 
(๒) อาคารเรียนบัณฑิตศึกษารัชดา
นุสรณ  (ครบรอบ ๒๕ ป  วิทยาเขต
นครราชสีมา) 
(๓) อาคารพระเทพวิทยาคม (หองสมุด
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(๔) อาคารสถานีวิทยุ มจร 
(๕) อาคารที่พักรอรถสําหรับนิสิต 

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

๗,๐๖๒ 

๗ วิทยาเขตแพร (๑) อาคารหอพักนิสิต 
(๒) อาคารองคการบริหารจังหวัดแพร
อุปถัมภ 
(๓) อาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ 
(๔) อาคาร ๙๐๐ ป พระมหาโพธิวงศา
จารย(สุจี กตสาร) 
(๕) อาคารหอฉัน 
(๖) อาคารผลิตและบรรจุน้ําดื่ม 
(๗) อาคารหอพักนิสิต 
(๘ ) อ า ค า ร ห อ ส มุ ด เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
(๙) หอประชุมใหญ ๘๐๐ ที่นั่ง 

๙,๗๐๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ วิทยาเขตสุรินทร (๑ ) อ าค าร เฉลิ มพ ระ เกี ย รติ  ๕ ๐ 
พรรษา 
(๒ ) อาคารหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(๓) อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
(๔) อาคารสํานักงานวิทยาเขต (เกา) 
(๕) ศาลาปฏิบัติธรรมพระวิเทศธรรม
รังสี 
(๖) อาคารกุฎีรับรอง 
(๗) อาคารรับรอง(กุฎีสมเด็จฯ) 
(๘) อาคารอเนกประสงค 
(๙) อาคารศาลาปฏิบัติธรรม 
(๑๐) อาคารพระธรรมโมลี (สนง.วข. 
ใหม) 

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

๑,๗๗๓ 

๙ วิทยาเขตพะเยา (๑) อาคาร มจร ตําบลแมกา ๓ ชั้น ๒,๑๖๓ 



๒๔ 
 

ที ่ วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) 
(๒) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีฯ มจร 
ตําบลแมกา 
(๓) หอประชุม ๘๐ ป พระเทพญาณ
เวที 
(๔) ศาลาเอนกประสงค 
(๕) หองสุขาขางศาลาเอนกประสงค 
(๖) ที่พักพระนิสิต 
(๗) หองน้ําลานปฏิบัติธรรม 
(๘) โรงจอดรถผูบริหาร 

๑,๔๕๖ 
 

๑,๐๔๕ 
๕๔๖ 
๑๔๔ 
๒๘๐ 
๑๒ 
๗๒ 

๑๐ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส (๑) อาคารหอสมุดสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย 
(๒) อาคารพระปริยัติธรรมธรรมโมลี 
(สมศักดิ์ อุปสโม) – ทรงศักดิ์ – จรัญ
เอาฬาร –ประชาราษฎรอุปถัมภ 
(๓) อาคารภัทรศาลา พระพรหมโมลี 
(เตชะวิบูลยอุปภัมภ) 

๖๑๒ 
๒,๒๖๘ 

 
 

๑๔๔ 

๑๑ วิทยาเขตนครสวรรค (๑) อาคารอํานวยการ (อาคารพระวิสุ
ทธาธิบดี เจาคณะภาค ๔) 
(๒) อาคารพระเทพญาณมุน ี
(๓) อาคารอาคารอัครวงษ 
(๔) อาคารเรียนรวม (อาคารพระเทพ
วิทยาคม “หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ”) 
(๕) อาคารเรียน  (อาคาร ส.มหารัช.-) 
(๖ )  อ า ค า ร เรี ย น วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ
นครสวรรค 
(๗ ) อ า ค า ร ห อ ส มุ ด เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ  
(๘) อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐  พรรษา 
(๙) อาคารหอฉันพระเทพญาณมุน ี

๗๖๕ 
 

๑๖๐ 
๑๖๐ 

๓,๕๘๗ 
 

๒,๘๔๒ 
๓,๐๙๐ 
๑,๕๙๐ 
๖,๔๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

๑๒ วิทยาลัยสงฆนครพนม (๑) อาคารหองเรียน 
(๒) อาคารหองเรียนรวม 
(๓) อาคารหองประชุมพระโสภณเจติ
ยาภิบาล 
(๔) หองบริการคอมพิวเตอร  
(๕) หองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๖) หองทํางาน 
(๗) หองคณะกรรมการนิสิต 

๑๖๐ 
๖๔ 
๔๘ 
๓๒ 
๑๖ 
๖๔ 
๑๒ 
๖๔ 



๒๕ 
 

ที ่ วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) 
(๘) หองชมรมนิสิต 
(๙) หองวาง  (เก็บพัสดุชั่วคราว) 
(๑๐) หองน้ํา 
(๑๑) หองรักษาพยาบาล 

๒๔ 
๑๐๘ 
๒๔ 

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

ลําพูน 
(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 )  อ า ค า ร เอ น ก ป ร ะ ส ง ค  ๑ 
(หอประชุม) 
(๔) อาคารเอนกประสงค  ๒ (หอฉัน) 
(๕) อาคารหอสมุด 
(๖) อาคารพุทธวิหาร 
(๗) 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 ชั้น 
(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” 
(เก่ียว อุปเสโน) 
(๓) อาคารหอสมุด “อาคาร ๗๙ ป 
หลวงปูธัมมา  พิทักษา” 

๑,๓๒๐ 
๑,๐๕๓ 

 
๔๘๐ 

 



๒๖ 
 

ที ่ วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) 
(๔) อาคารรับรอง “วิบูลธรรมภาณ” 
(๕) อาคารสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร  
ปุณฺณโก ป.ธ.๙) 

๒๗๐ 
๓๗๕ 

๒๓ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ (๑) อาคารพระยาภักดีชุมพล (๑) 
(๒ ) อ าค าร เฉลิ มพ ระ เกี ย รติ  ๘ ๔ 
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 ) อาคารหอสมุด เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
(๔) อาคารหอฉัน 

๑,๒๑๐ 
๕๔๐ 
๖๔๘ 
๖๔๘ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆราชบุรี (๑ ) อ าค าร เฉลิ มพ ระ เกี ย รติ  ร .๙ 
(อาคาร ๑) 
(๒) อาคารมงคลเทพมุนี (อาคาร ๒) 

๒,๑๖๐ 
๒,๑๖๐ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี
ทวารวด ี

อาคารเฉลิมราชกุมารี ๒,๖๘๙.๒ 

๒๘ วิทยาลัยพุทธศาสตร 
นานาชาต ิ

อาคารเรียน IBSC ๒,๒๕๐ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี อาคารเรียน ๔ ชั้น วัดหนองขุนชาต ิ
จํานวน ๑ หลัง กวาง ๑๙ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร จํานวน ๔ ชั้น 

๗,๖๐๐ ตารางเมตร 

๓๐ วิทยาลัยสงฆเพชรบุร ี อาคารสามัคคีรังสรรค ๓,๙๙๖ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี อาคาร ๑  อาคารหลวงพอพัฒนนารโท 

 
 
 
อาคาร ๒ อาคารพระศรีปริยัตโยดม 
 
 
 
อาคาร ๓ : อาคารพระศรีปริยัตยา
ภรณ  

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๒ ชั้น กวาง ๙ เมตร  
ยาว ๓๐ เมตร (๓๙ x ๙ x 
๒= ๗๐๒ ตรม.) 
อาคารคอนกรีตก่ึงไม ๒ ชั้น 
กวาง ๙ เมตร 
ยาว ๔๕ เมตร (๔๕ x ๙ x ๒ 
= ๘๑๐ ตรม.) 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ 
ชั้น  กวาง ๑๐ เมตร 



๒๗ 
 

ที ่ วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ ชื่ออาคาร/จํานวน พื้นที่ใชสอย(ตรม.) 
 
 

ยาว ๔๒ เมตร (๔๒ x ๑๐ x 
๓ = ๑,๒๖๐ ตรม.) 

๓๒ วิทยาลัยสงฆระยอง อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมวัดปาประดู 
(พระอารามหลวง) อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง อาคาร ๔ ชั้น จํานวน ๑ 
หลัง 

พื้นที่การใชสอย 
กว าง  ๑๖  เมตร ยาว ๓ ๔ 
เมตร โดยมีรายละเอียดการใช
สอยดังนี้ 
๑ . ห องเรียน  จํ านวน  ๑๐ 
หอง 
๒. หองธุรการ 
๓. หองสมุด 
๔. หองประชุม 
๕. หองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. หองพยาบาล 
๗. หองอาจารยประจํา 
๘. หองอาจารยพิเศษ 
๙. หองพักอาจารย 

๓๓ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม ๑) อาคารหองสมุดสารสนเทศ   
๒ ) อ า ค า ร ศ ูน ย เ ร ีย น รู ศ า ส น า 
ศ ิลปว ัฒนธรรมนครจําป าศรีสม ัย
ทวารวดี วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 
ตําบลคันธารราษฎร อํา เภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม สูง ๓ ชั้น 
๓) อาคารหอประชุมฯ วิทยาลัยสงฆ
มหาสารคาม สูง ๑ ชั้น 
๔) อาคารเรียนอเนกประสงควิทยาลัยสงฆ
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราช วิ ท ย าลั ย  สู ง  ๔  ชั้ น  (อ ยู ร ะห ว า ง
ดําเนินการถึงงวดงานท่ี ๘) 

๖๘๘ 
๒,๗๕๒ 

 
 
 

 
๑,๐๘๖ 

 
๕,๒๓๐ 

 
 

 
       ที่มา รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ของสวนงาน 
 

๑.๙  เอกลักษณ อัตลักษณมหาวิทยาลัยและอัตลักษณบัณฑิต 
 

 ๑.๙.๑  เอกลักษณมหาวิทยาลัย   
                    บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
 

 ๑.๙.๒  อัตลักษณมหาวิทยาลัย   
                    ประยุกตพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

 ๑.๙.๓  อัตลักษณบัณฑิต    
                    มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
 



๒๘ 
 

๑.๑๐  การปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินปการศึกษา ๒๕๖๑ 
           

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 

   ๑ . ควรขยายการเตรียมความ
พรอมความเปนระดับนานาชาติของ 
คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ
เพิ่มขึ้นดวย 

     คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาระยะ ๕ ป กําหนด
วิสัยทัศนสูความเปนนานาชาติและดําเนินการตามแผน เพื่อมุงสู
วิสัยทัศน เชน รับนิสิตตางประเทศ จัดหลักสูตรนานาชาติ จัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ทําขอตกลงความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

   ๒. เนื่องจากมีหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินต่ํากวา ๒.๕๑ จํานวน ๒ 
หลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร
วิเคราะหปญหาที่ทําใหหลักสูตรมีผล
การประเมินนอย และกํากับ ดูแล ให
ความชวยเหลือหลักสูตรดังกลาว 
เพื่อใหมีผลการประเมินดีขึ้น 

  มหาวิทยาลัยมอบคณะครุศาสตรและวิทยาเขตอุบลราชธานี ซึ่งมี
หลักสูตรมีผลการประเมินต่ํากวา ๒.๕๑ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตร
ใหดีขึ้น   
   ผลการประเมินในปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมิน ๓.๑๗ และ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มี
ผลการประเมิน ๓.๑๘   

   ๓. ควรวิ เคราะหปญหาที่ทําให
คณาจารยไมสามารถเขาสูตําแหนง
ท างวิ ช าการได  และควรจั ดทํ า
แผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ที่มีตัวชี้วัดที่สามารถ
ทํ าให ตํ าแหน งทางวิ ชาการของ
คณาจารยเพิ่มขึ้น เชน ผลงานตีพิมพ
ในระดับชาติและนานาชาติ และอาจ
ใหคณาจารยจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (IDP) 

  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนแมบทพัฒนาบุคลากร ที่มีตัวชี้วัดตําแหนง
ทางวิชาการของคณาจารยเพิ่มขึ้น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนให
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย จัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP) 
ของอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
  ในปการศึกษา ๒๕๖๒ อาจารยของมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงทาง
วิชาการจํานวน ๔๐๗ รูป/คน เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา ๙๓ รูป/คน (ป
การศึกษา ๒๕๖๑ อาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ ๓๑๔ รูป/คน) 
 

   ๔. มหาวิทยาลัยควรสื่อสารสราง
ความเขาใจมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ ดานผลลัพธผูเรียน ๓ 
ประเด็นคือ (๑) เปนบุคคลเรียนรู 
(๒) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
(๓ ) เป นพลเมืองที่ เข มแข็ ง เพื่ อ
เชื่อมโยงสูการวางแผนในการพัฒนา
หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ
จั ด ก า ร เรี ย น ก ารส อ น  ก าร จั ด

  มหาวิทยาลัยจัดทําตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพิ่มเติมตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เชื่อมโยงสูการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรที่สะทอนผลลัพธผูเรียน ๓ ประเด็น สงเสริมการ
จัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการ ซึ่งกําหนดผลลัพธการเรียนรูที่
ครอบคลุมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
   ในปการศึกษา ๒๕๖๒ กองวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
การสอนสําหรับคณาจารย ในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อ
สรางความเขาใจแกคณาจารยในการจัดการเรียนรู ซึ่งจะกอใหเกิด
ใหเกิดผลลัพธผูเรียนทั้ง ๓ ดาน 



๒๙ 
 

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

กิจกรรมพัฒนานิสิตที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน เพื่อใหเปนไปตามผลลัพธการ
เรียนรู 

๕.จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิต 
ศิษยเกาและนิสิตมีความเห็นตรงกัน
คือ ใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมหรือ
โครงการช วยพั ฒ นาทั กษะทาง
ภ าษ าอั งกฤษ ให ม ากขึ้ น  ซึ่ งจ ะ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ วิ สั ย ทั ศ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

   มห าวิท ยาลั ยขับ เคลื่ อนน โยบ ายการพัฒ น าทั กษะด าน
ภาษาอังกฤษแกนิสิต โดยจัดทําประกาศเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๓ กําหนดใหนิสิต
ระดับปริญญาตรีที่จะสําเร็จการศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มอบคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
   รวมทั้งจัดทําเปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
สอบผานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อกํากับติดตาม
การดําเนินงานของคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 

องคประกอบที่ ๒  การวิจัย 

   ๑ . มหาวิทยาลัยควรวิ เคราะห 
สั งเคราะหขอมูลที่ จํ าเปนในการ
บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย เพิ่ ม เติ ม แ ล ะ
จัดรูปแบบโดยเพิ่มขอมูลทางดาน
ส ถิ ติ เพื่ อ ให ส า ม า ร ถ นํ า ไป ใช
ประโยชน ในการบริหารงานวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ  

    สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย โดย
ผู บ ริห าร  คณ าจารย  นั ก วิ จั ย  ผู ป ระส าน งาน วิ จั ย และผู ที่
สนใจ สามารถสืบคนขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและเสนอ
โครงการวิจัยในระบบได ดังนี้ 
   ๑ .  ร ะ บ บ ติ ด ต า ม ง า น วิ จั ย  จั ด ทํ า ขึ้ น ม า เพื่ อ ใ ห
คณาจารย นักวิจัย สามารถตรวจสอบสถานะงานวิจัยประจําป
งบประมาณ ทราบถึงการเบิกเงินงวด การรายงานผลการดําเนินการ
ของแตละโครงการ และการเผยแพรผลงานวิจัย ที่ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว 
   ๒. ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารบนเว็บไซต ประกอบดวย (๑) 
ผลงานวิจัยดีเดนในรอบ ๕ ป (๒) สถิติงบประมาณงานวิจัย (๓) 
สถิติโครงการวิจัย (๔) สถิติฐานขอมูลนักวิจัย (๕) สถิติการเผยแพร
ผลงานวิจัย (๖) สถิติการใชประโยชนงานวิจัย  
   ๓. ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ เปนระบบ
ที่ใชสําหรับการบริหารงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในแตละ
ปงบประมาณ ตั้งแตเริ่มกระบวนการเสนอของบประมาณ การ
รายงานผลการดําเนินโครงการในขั้นตอนตางๆ เปนระบบปดที่ให
นั กวิ จั ย ใช สํ าห รับบริห ารโครงการวิ จั ยของตน เอง และให
เจาหนาที่  และผูบริหารของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร สามารถ
ตรวจสอบ และสงเรื่องไปใหแก หนวยงานผูใหทุน เพื่อเปนขอมูลใน
การบริหารงานวิจัยของประเทศตอไป 
 



๓๐ 
 

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

   ๒. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะและสงเสริมให
คณาจารยเผยแพรผลงานวิจัยใน
ว า ร ส า ร ที่ มี ค า น้ํ า ห นั ก ร ะ ดั บ
คุณภาพสูงขึ้น เพื่อประโยชนในการ
ใชเปนผลงานวิชาการเขาสูตําแหนง
วิชาการ 

  มหาวิทยาลัยสงเสริมใหสวนงานจัดโครงการพัฒนาทักษะการทํา
วิจัยของอาจารยและนักวิจัย เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เชน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ศูนยอาเซียนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะสังคมศาสตร วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาต ิ

   ๓ . มห าวิทยาลั ยควรส ง เสริ ม
สนับสนุนใหคณาจารยสรางงานวิจัย 
นวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร
ชาติและมหาวิทยาลัยรวมทั้งสราง
เครือขายความรวมมือใหมากข้ึน 

   สถาบันวิจัยพุทธศาสตรสงเสริมใหอาจารยกําหนดโจทยวิจัยเนน
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิ งบู รณ าการ ที่ ตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อทําวิจัยบูรณาการศาสตร  
    ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มีงานวิจัยที่ไดรับคัดเลือกเปนงานวิจัย
ดานนวัตกรรมและการสรางสรางระดับดี ๑๐ ผลงานและระดับ
ดีเดน จํานวน ๒ ผลงาน ไดแก (๑) การพัฒนาจิตและปญญาแบบ
องครวมดวยกระบวนการ BIO Feedback และ (๒) พุทธนวัตกรรม
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหเด็กและเยาวชนโดยผานกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน  

  ๔. มหาวิทยาลัยควรวางแผนการ
ประเมินผลกระทบของผลงานวิจัย
และนวัตกรรมทางสังคมที่มีตอการ
พัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต 
ส ร า ง มู ล ค า เพิ่ ม  แ ล ะ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของประเทศในการ
แขงขันระดับนานาชาติ 

    
 

   ๕. มหาวิทยาลัยจึงควรสรางระบบ
และกลไกในการเฝาระวังเพื่อรักษา
คุณภาพของวารสาร  

 

 

องคประกอบที่ ๓  การบริการวิชาการ 
 

   ๑. มหาวิทยาลัยควรทบทวนและ
จัดระบบโครงการบริการวิชาการ 
โดยยึดหลักการบู รณ าการใน ๒ 
ลั กษณ ะ ก็ จ ะทํ า ให งานบ ริก าร
วิชาการเกิดผลเปนอยางมาก คือ  
   (๑) บูรณาการกับภารกิจดานอื่น 
ๆ อยางนอย ๑ ดาน  
   (๒) บูรณาการการทํางานระหวาง

  มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ 
ซึ่งกําหนดตัวชี้วัดใหบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น 
รวมทั้งถายทอดตัวชี้วัดสูสวนงานที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตามแผน  
   ดานการบูรณาการระหวางศาสตรกําหนดใหบูรณาการศาสตร
ผานการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นรวมกับสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อ
จัดบริการแกกลุมคนที่หลากหลายมากขึ้น โดยกําหนดเปนตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มเติม  
 



๓๑ 
 

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ศาสตรตางๆ ผานบุคลากรที่ เปน
ผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
   ๒ .  ค ว ร ป รั บ ร ะ บ บ แ ล ะ
กระบวนการดําเนินการโครงการพระ
สอนศีลธรรมใน โรงเรียน เพื่ อ ให
เกิดผลยิ่งขึ้นดังนี้ 
      ๑ )  จั ด ร ะ บ บ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศที่สามารถสืบคนขอมูล
การทํางาน ผลงานและปญหาของครู
พระสอนศีลธรรม เพื่อจะไดนํามาใช
ในการตัดสิน ใจบริหารโครงการ 
แกไข ชวยเหลือและพัฒนางานไดดี
ขึ้น 
     ๒) จัดทําตัวชี้วัด แสดงบทบาท
ภารกิจในการทํางาน จัดการเรียน
การสอนและเกณฑคุณภาพที่ชัดเจน
ของพระสอนศีลธรรม โดยแยก
ระหวางการทํางานในโรงเรียนทั่วไป
แ ล ะ โร ง เรี ย น วิ ถี พุ ท ธ  เพื่ อ ใช
ประโยชน ในการพัฒนาตนเองสู
เกณฑคุณภาพ การประเมินตนเอง
และการประเมินของผูเกี่ยวของ 
     ๓) จัดระบบการพัฒนาครูพระ
สอนศีลธรรม เนนไปสูการจัดการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจหลักธรรมที่เชื่อมโยงหลักธรรม
สูการแกปญหาและการพัฒนาชีวิต 
โดยเนนสื่อที่นาสนใจ สื่อเทคโนโลยี 
กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกที่สงผลตอ
การเรียนรู และการนํ าไปใช  โดย
อาจจะตองจัดระบบที่ชัดเจน การ
เรียนรูจากกันและกัน ระบบพี่เลี้ยง 
ระบบการสรางเครือขาย 
    ๔) เพิ่มงบประมาณในการบริหาร
จั ดการวิ ช าการและการพัฒ น า
บุคลากรใหมากขึ้น  เนื่ องจากใน

  มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานพระสอนศีลธรรมปรับปรุงระบบและ
กระบวนการดําเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดังนี้   
   ๑) จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบคนขอมูลการ
ทํางาน ผลงานและปญหาของพระสอนศีลธรรม  
    ๒) จัดทําตัวชี้วัด แสดงบทบาทภารกิจในการทํางาน โดยแยก
ระหวางการทํางานในโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนวิถีพุทธ  
     ๓) จัดระบบการพัฒนาครูพระสอนศีลธรรม โดยฝกอบรมพระ
สอนศีลธรรม เพื่ อพัฒ นาสมรรถนะพระสอนศี ลธรรมให มี
ความสามารถจัดการเรียนรูในรูปแบบใหมที่ชวยเสริมสรางคุณธรรม
แกนักเรียนไดอยางมีคุณภาพ เปนการเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการสอน
จากรูปแบบ ที่ “เนนสอนเนื้อหาสาระ” มาสู “การจัดการเรียนรู” ที่
เนนความเขาใจสภาวธรรมของขอธรรมคําสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจา อันเกิดจากประสบการณตรงของผูเรียน     
    ๔) เพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการวิชาการและการพัฒนา
บุคลากรใหมากขึ้น  



๓๒ 
 

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปจจุบันใชงบประมาณในสวนนี้เพียง
รอยละ ๘.๔๓ 

องคประกอบที่ ๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   ๑. ควรจัดระบบและทิศทางการ
ดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ชัดเจน จะทําให โครงการที่จัดมี
การบูรณาการ เชื่อมโยง ตอเนื่อง
และเปนพลังตอการพัฒนางานได
มากขึ้น 

  มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
วิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
๒๕๖๔ แกคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย เพื่อสงเสริมการจัดทํา
โครงการที่มีตัวชี้วัดและคาเปาหมายสอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 
    ๒ . ต าม ที่ ได กํ าห น ด ตั ว ชี้ วั ด

เกี่ ย วกั บ จํ าน วน นวัตกรรมด าน
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ที่เกิดจากการบูรณาการงานสงเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 
ซึ่ ง มี ก า ร ดํ า เนิ น โค ร งก า ร  ๑ ๓ 
โครงการนั้น ยังขาดความชัดเจน 
เนื่องจากโครงการที่ดําเนินการสวน
ใหญดําเนินการเพียงประเด็นการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเทานั้น 
   ๓. การประเมินโครงการยั งไม
สอดคล องกับ วัตถุป ระสงค ขอ ง
โค รงการ  ดํ า เนิ น ก าร เพี ย งการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมเทานั้น นอกจากนี้ ควรเพิ่ม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่เปนผลลัพธของ
โครงการ 

องคประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ 

   ๑. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาและ
บํารุงรักษาอาคารบริเวณทั่วไปใหมี
ภูมิทัศน สูการเปนมหาวิทยาลัยสี
เขียว 

   มหาวิทยาลัยพัฒนาอาคารและภูมิทัศน โดยจัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และหอพักนิสิตพรอมทั้งจัดกิจกรรมปลูก
ตนไมในบริเวณของมหาวิทยาลัย  
 

   ๒ . มหาวิทยาลัยควรวิ เคราะห
ความสอดคลองและความเชื่อมโยง

  



๓๓ 
 

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระหวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกับ
แผนอื่ น ๆ  เช น  แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําป แผนกลยุทธการเงิน แผน
บริหารบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร 
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนสราง
แนวปฏิบัติที่ ดี สู ความเปน เลิศ (สู
วิสัยทัศน) โดยใชระบบและกลไกของ
การป ระกั น คุณ ภ าพ การศึ กษ า
ขับเคลื่อนแผน  
   ๓. กระบวนการแปลงแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปเปนแผนปฏิบัติการ
ป ร ะ จํ า ป ยั ง ไม ชั ด เจ น  ทํ า ให
แผนปฏิบั ติ การประจํ าป ไมตอบ
เป า ป ร ะ ส งค ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ซึ่ ง จ ะ ทํ า ใ ห
มห าวิ ท ย าลั ย ไม ส าม ารถบ รรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว 

   มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
วิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
๒๕๖๔ แกคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย เพื่อสงเสริมการจัดทํา
โครงการที่มีตัวชี้วัดและคาเปาหมายสอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 

   ๔ . มหาวิทยาลัยควรเรงจัดทํ า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) เพื่อใชเปนแผน
แมบทในการจัดทําแผนอื่นๆ ตอไป 
โดยนํามาตรฐานการอุดมศึกษาสูการ
ปฏิบัติ ให เกิดผลดวยการกําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ  เชื่ อมโยงกับ
เศรษฐกิจและสังคมตามจุดเนนอัต
ลั กษ ณ แ ละความ ได เป รี ย บ เชิ ง
ทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของสถาบัน 
กําหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธที่ตอบวิสัย 
ทัศนและกําหนดคาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดใหทาทายและเหมาะสมในแต
ละชวงป 
 

   มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 
   กองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการให
ความรูเรื่องกระบวนการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ
ที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการจัดทําแผนพัฒนามหา 
วิทยาลัยระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เตรียมความพรอมในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๓ 
 
 

   ๕. การกํากับ ติดตาม ส งเสริม 
สนับสนุนใหคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ ดําเนินการวิเคราะห

   มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหสวนงานระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 
โครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการ ดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ



๓๔ 
 

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ขอมูลทางการเงินโดยการสงเสริม
การสร างความ เข าใจและความ
รวมมือจากฝายที่ เกี่ยวของ ไดแก 
ฝายวางแผนและพัฒนา ฝายบริหาร 
ฝายวิชาการ ฝายประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ค ณ ะ  ร ว ม กั น
สนั บ สนุ น  วิ เค ราะห ข อ มู ล ท าง
ก า ร เ งิ น ทั้ ง  ๕  ป ร ะ เด็ น  คื อ          
(๑)ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 
(๒) สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานิสิต 
อาจารย บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน  (๓) ความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร (๔) ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ 
(๕) โอกาสในการแขงขัน ตามเกณฑ
การประเมินใหครบถวน รวมทั้ ง
ผูรับผิดชอบสวนกลางตองกําหนด
แล ะติ ด ต าม ก ารดํ า เนิ น งาน ใน
ประเด็นตางๆ ใหครบถวน 

หลักสูตร โดยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
เพื่อกํากับติดตาม สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานและมอบ
กองคลังและทรัพยสินเปนสวนงานประสานงาน โดยในปการศึกษา 
๒๕๖๒ มีการดําเนินงาน ดังนี้     
        ๑) จัดทําแบบฟอรมตนทุนตอหนวยผลผลิตตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด  
        ๒) สงบุคลากรใหความรูการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต
แกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทย
บริการ           
       ๓) กํากับติดตามการดําเนินงานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียนและหนวย
วิทยบริการ           
      ๔) สังเคราะหและจัดทํารายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ปการศึกษา ๒๕๖๒ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย จัดทํารายงาน
ตนทุนตอหนวยผลผลิต และมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานตนทุนตอ
หนวยผลผลิต เปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

   ๖. การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ควรวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก
หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ที่
สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบัน ไมใชปญหาดานการ
บริหาร ซึ่งเปนปญหาที่แกไดดวยการ
ควบคุมภายใน จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อใหความเสี่ยงนั้นลดลง 
แ ล ะ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ นี้ ไม มี ก า ร
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงระดับ
สถาบัน เนื่องจากความไมชัดเจนของ
ภาระงาน อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของงานบริหารความเสี่ยง
ตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 
๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

  ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงโดยบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการประเมินความเสี่ยง ระบุ
ความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง แลวทําการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงพรอมทั้งจัดลําดับความเสี่ยงในแตละดานพบประเด็น
ความเสี่ยง ตามลําดับความเสี่ยงสูงที่สุด จํานวน ๒ ดาน ไดแก  
   ๑) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operation Risks : O) ความ
เสี่ยงที่ เกิดขึ้น คือ การยืม-คืนเงินยืมทดรองจายเกินกําหนด ไม
เปนไปตามระเบียบ และ การจัดซื้อจัดจางไมเปนตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติ ไมมีแผนการจัดซื้อจัดจาง 
   ๒)  ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risks : F)  ความเสี่ยงที่
เกิดข้ึน คือ การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน 
    ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อัน
เปนปจจัยความเสี่ยงภายนอก มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหาร
ค ว าม เสี่ ย งอ ย า ง เร งด ว น โด ยก ารแ ต งตั้ ง ค ณ ะก รรม ก าร 
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน รวมทั้งออกประกาศ กําหนด
มาตรการเพื่อปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดภายในมหาวิทยาลัย 
เชน คําสั่ง ศูนยควบคุมและปองกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ 
(ศปค.๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย



๓๕ 
 

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-
๑๙) 
   ผลการดําเนินตามมาตรการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทําใหยังไม
พบการแพรระบาดของเชื้ อไวรัส โควิด -๑๙ ในบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและนิสิต รวมทั้งผูที่เดินทางเขามายังมหาวิทยาลัย 

   ๗ . ก ารกํ ากั บ ติ ด ต ามผลการ
ดํ าเนิน งานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ควรรายงานผลการ
ดํ าเนิ น งานตามแผนบริหารงาน
บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ปงบ 
ประมาณ ๒๕๖๒ วาเปนไปตามคา
เปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนมาก
นอยเพียงใด มีประเด็นปญหาหรือไม 
เนื่ อ งม าจ าก ส า เห ตุ ใด  แล ะจะ
ปรับปรุงแกไขอยางไร รวมทั้งควรมี
แผนรวมอยูที่สวนกลาง 
 

  ในแผนแมบทการพัฒนาบุคลากร กําหนดแนวทางการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ไวดังนี้   
   ๑. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทํา
หนาที่กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรประจําป  
   ๒. มีการติดตามประเมินผลตามเปาหมายรายยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาบุคลากร     
   ๓. ใหมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานนําแผนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ/
หนวยงาน  
   ๔. นําตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปกําหนดเปนสวนหนึ่งใน
การประเมินผล สําหรับรายบุคคล  
   ๕. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงานในระดับปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่
กําหนดใหมีการประเมินแผนฯ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนใหสอดคลองกับ สถานการณ  
   ๖ .ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่ อติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานและปรับปรุงแผนฯ 
   ในป งบประมาณ  ๒๕๖๒  มหาวิทยาลั ยมอบหมายคณ ะ       
วิทยาเขตและวิทยาลัย ดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรของ และกองกลางติดตามผลในภาพรวม 

   ๘. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 
๕ ป มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต 
และวิทยาลัยสงฆ ควรบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักธรรมาภิบาล หลักบูรณาการ 
(บริหาร/พันธกิจ/ศาสตร) โดยพัฒนา
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่
สามารถเชื่อมโยงกันไดทุกระบบและ
ทุกสวนงาน เพื่อการบริหารจัดการ
อย างครบถ วนทุ กพั น ธกิ จ  และ

   มหาวิทยาลัยมอบสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินงานจัดทํา Big Data ของมหาวิทยาลัย รวบรวมขอมูลทุกดาน
จากทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย จัดทําเปนสารสนเทศที่เชื่อมโยง
กันไดทุกระบบเพื่อการบริหารและตัดสินใจ โดยจัดสรรงบประมาณ
อยางตอเนื่อง 
 



๓๖ 
 

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

รองรับระบบการประกันคุณภาพได
อยางครบถวน 

   ๙ . ควรสงเสริมใหทุกสวนงาน
เลื อ ก ป ระ เด็ น ที่ จ ะนํ า ไป สู ก า ร
ปฏิบัติการที่ดี ที่มีอยูในตัวบุคลากร
ของสวนงานซึ่งสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาระยะ ๕ 
ป ของสวนงาน โดยเฉพาะสวนงาน
ระดับคณ ะ ตองครอบคลุมพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
มีองคความรู จัด เก็บ ไวอย างเป น
ระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร และนํามาปรับใชใน
การปฏิบัตจิริงใหเห็นผลชัดเจน 
 

   แผนแมบทการจัดการความรู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ บูรณาการการจัดการความรูสูองคกร
แหงความเปนเลิศ ภายใตปรัชญาวา “องคกรวิถีพุทธ” วิสัยทัศนวา 
“องคกรแหงการเรียนรูวิถีพุทธ” กําหนดยุทธศาสตรการจัดการ
ความรู ๓ ยุทธศาสตร มีแผนการดําเนินงาน ๓ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ 
ป พ.ศ.๒๕๖๐ เปนชวงการยกระดับองคกรแหงการเรียนรู ระยะที่ 
๒ ป พ.ศ.๒๕๖๑ เปนชวงการแบงปนองคกรแหงการเรียนรู ระยะที่ 
๓ ป พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ เปนชวงการมุงสูองคกรแหงการเรียนรูที่
เปนเลิศ 
     ผลการดําเนินการจัดการความรู ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
     ๑) งานติดตามผลการดําเนินการจัดการความรูของสวนงาน 
ประกอบ ดวย ๓ กิจกรรมคือ (๑) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดการความรูสวนงาน (๒) การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู
สวนงาน และ (๓) รายงานผลการดําเนินการจัดการความรูสวนงาน   
     โดยสวนงานตามโครงสรางการดําเนินการจัดการความรูจํานวน 
๔๒ สวนงาน มีสวนงานที่รายงานผลการดําเนินงาน จํานวน ๒๙ 
สวนงาน และไมมีรายงานผลการดําเนิน จํานวน ๑๓ สวนงาน 
     ๒) การนําเสนอผลการจัดการความรูในวันแหงการจัดการ
ความรู (KM Day)  ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีสวนงานนําเสนอผลงาน
ระดับสวนงานจํานวน ๒๙ สวนงาน และระดับบุคคลจํานวน ๑๘ 
ราย คัดเลือกเปน ๓ ประเภท คือ (๑) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
ความรู (๒) ผูเชี่ยวชาญการจัดการความรูสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ (Buddhist academic expert and supporter 
expert) และ (๓) ผูเชี่ยวชาญการประสานงานจัดการความรู (KM 
Facilitator expert) 

  ๑๐ . ควรจัดประชุมชี้ แจงสราง
ความเขาใจใหบุคลากรในคณะ วิทยา
เขต และวิทยาลัยสงฆ  รับทราบ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ การแปลงมาตรฐานการ
อุดมศึกษาสูการปฏิบัติ รวมทั้งชี้แจง
แนวทางการดําเนินงานตามคูมือการ

   มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําตัวบงชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ดําเนินการในป
การศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
    ๑) ยกรางตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
     ๒) จัดประชุมประชาพิจารณตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ในคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือและภาคกลาง 



๓๗ 
 

ขอเสนอจากผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

การดําเนินงานปรับปรุง 
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประกันคุณภาพการศึกษา(ฉบับใหม) 
ตั วบ งชี้ แ ล ะ เกณ ฑ ป ระ เมิ น  ให
บุคลากรทุกระดับเขาใจตรงกัน 

     ๓) ทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา(ฉบับใหม) โดยมีตัว
บงชี้เพิ่มเติมครบทุกระดับ ทุกองคประกอบ (๑) ระดับหลักสูตร มี
ตัวบงชี้เพิ่มเติม ๑ ตัวบงชี้ (๒) ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย มีตัว
บงชี้เพิ่มเติม ๗ ตัวบงชี้ และ (๓) ระดับสถาบัน มีตัวบงชี้เพิ่มเติม ๗ 
ตัวบงชี้ 
    ๔) ประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 
 



๓๘ 
 

บทที่ ๒ 
ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

 
องคประกอบที่ ๑   การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จํานวนสวน
งานเปดสอน 

คะแนน 

 บัณฑิตวิทยาลัย    

๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ      ๑ ๓.๒๑ 

๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   ๔ ๓.๔๙ 

๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๙ ๓.๔๕ 

๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา      ๑ ๓.๙๘ 

๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปสสนาภาวนา      ๑ ๓.๒๙ 

๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   ๒ ๓.๔๑ 

๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕ ๓.๔๑ 

๘ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  ๑ ๔.๐๔ 

 คณะพุทธศาสตร   

๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร ๑ ๓.๖๐ 

๑๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤต ๑ ๓.๕๗ 

๑๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๔ ๓.๔๕ 

๑๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๙ ๓.๔๘ 

๑๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม  ๒ ๓.๓๓ 

๑๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี  ๑ ๓.๕๒ 

๑๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา ๖ ๓.๔๖ 

๑๖ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปสสนาภาวนา ๑ ๒.๖๔ 

๑๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปฎกศึกษา ๑ ๓.๒๑ 

๑๘ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ๑ ๓.๓๒ 

๑๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปฎกศึกษา ๑ ๓.๐๘ 

๒๐ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ๑ ๓.๐๒ 



๓๙ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จํานวนสวน
งานเปดสอน 

คะแนน 

 คณะครุศาสตร   

๒๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ ๓.๑๗ 

๒๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว 

๑ ๓.๐๖ 

๒๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๑ ๒.๙๗ 
๒๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๑ ๓.๓๔ 

๒๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   ๑ ๓.๑๘ 

๒๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๑ ๓.๔๐ 

๒๗ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ๑ ๓.๔๓ 

๒๘ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว 

๑ ๓.๑๑ 

๒๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑ ๓.๐๐ 

๓๐ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑ ๓.๔๖ 

 คณะมนุษยศาสตร   

๓๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา   ๑ ๓.๕๔ 

๓๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ ๓.๒๕ 

๓๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   ๑ ๓.๓๔ 

๓๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ๑๐ ๓.๕๒ 

๓๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย    ๑ ๓.๐๑ 

๓๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ ๓.๓๘ 

๓๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร   ๑ ๓.๒๒ 

๓๘ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
นานาชาติ)   

๑ ๓.๑๔ 

๓๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ ๓.๑๗ 

๔๐ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร   ๑ ๓.๒๐ 

 คณะสังคมศาสตร   

๔๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ๔ ๓.๕๐ 

๔๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑๗ ๓.๔๑ 

๔๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  ๑ ๓.๖๘ 

๔๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร  ๒ ๓.๖๒ 

๔๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๓ ๓.๕๖ 



๔๐ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จํานวนสวน
งานเปดสอน 

คะแนน 

๔๖ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๗ ๓.๔๘ 

๔๗ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   ๑ ๓.๓๖ 

๔๘ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   ๑ ๓.๙๒ 

๔๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑ ๓.๖๑ 

๕๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ ๓.๔๓ 

๕๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   ๒ ๓.๖๗ 

๕๒ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ๑ ๓.๓๒ 

๕๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  ๑ ๒.๗๙ 

๕๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาต ิ ๑ ๓.๑๐ 

๕๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  ๑ ๓.๐๕ 

๕๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑ ๓.๗๕ 

๕๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ ๓.๑๒ 

๕๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ๑ ๓.๗๖ 

 วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ   

๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร
นานาชาติ) 

๑ ๒.๗๒ 

๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร
นานาชาติ)  

๑ ๓.๔๔ 

๖๑ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร
นานาชาติ) 

๑ ๓.๑๓ 

๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) 

๑ ๓.๑๒ 

 วิทยาเขตหนองคาย   

๖๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา   ๑ ๓.๑๘ 

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   

๖๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๓.๐๖ 

๖๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ ๓.๔๕ 

๖๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ๑ ๓.๒๗ 

 วิทยาเขตเชียงใหม   

๖๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑ ๓.๐๗ 

๖๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๓.๖๗ 



๔๑ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จํานวนสวน
งานเปดสอน 

คะแนน 

๖๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ ๓.๑๓ 

๗๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ ๓.๒๘ 

 วิทยาเขตขอนแกน   

๗๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ ๓.๓๖ 

๗๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๓.๓๔ 

๗๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑ ๓.๒๖ 

๗๔ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  ๑ ๓.๐๓ 

๗๕ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ๑ ๒.๘๒ 

๗๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ๑ ๒.๙๙ 

 วิทยาเขตนครราชสีมา   

๗๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ ๓.๒๒ 

 วิทยาเขตอุบลราชธานี   

๗๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑ ๓.๒๑ 

๗๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๓.๒๒ 

๘๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ ๓.๑๘ 

 วิทยาเขตแพร   

๘๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑ ๓.๑๖ 

๘๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๓.๖๒ 

๘๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ ๓.๓๑ 

 วิทยาเขตสุรินทร   

๘๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑ ๓.๓๒ 

๘๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๑ ๓.๒๑ 

๘๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ ๓.๓๐ 

 วิทยาเขตพะเยา   

๘๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ ๒.๙๗ 

๘๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๓.๑๖ 

๘๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ ๒.๘๕ 

๙๐ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ ๒.๔๖ 

 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม   

๙๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ ๓.๓๙ 



๔๒ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จํานวนสวน
งานเปดสอน 

คะแนน 

๙๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปฎกศึกษา  ๑ ๒.๗๓ 

๙๓ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิปสสนาภาวนา ๑ ๒.๖๓ 

๙๔ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปฎกศึกษา   ๑ ๒.๖๓ 

๙๕ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร ๑ ๒.๘๓ 

 วิทยาเขตนครสวรรค   

๙๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๓.๔๕ 

๙๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ๑ ๓.๓๔ 

๙๘ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  ๑ ๓.๐๙ 

๙๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ๑ ๓.๐๕ 

๑๐๐ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ๑ ๒.๕๕ 

 วิทยาลัยสงฆลําพูน   

๑๐๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๓.๐๗ 

 วิทยาลัยสงฆเลย   

๑๐๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ ๓.๐๘ 

 วิทยาลัยสงฆนครพนม   

๑๐๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑ ๓.๑๒ 

๑๐๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๓.๑๖ 

 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช   

๑๐๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ ๓.๔๑ 

๑๐๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๓.๐๗ 

๑๐๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ ๓.๕๒ 

 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย   

๑๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว  

๑ ๓.๒๓ 

๑๐๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ ๒.๕๓ 

๑๑๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๒.๕๑ 

๑๑๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑ ๒.๓๕ 

 วิทยาลัยสงฆนครลําปาง   

๑๑๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว  

๑ ๒.๕๘ 



๔๓ 
 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จํานวนสวน
งานเปดสอน 

คะแนน 

๑๑๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ ๒.๙๔ 

 วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ   

๑๑๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ ๓.๒๕ 

 วิทยาสงฆนครนานฯ    

๑๑๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๑ ๓.๑๕ 

 วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร   

๑๑๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๓.๒๓ 

 วิทยาลัยสงฆราชบุรี   

๑๑๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑ ๓.๒๘ 

 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด   

๑๑๘ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ ๓.๐๗ 

 วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี   

๑๑๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๒.๕๖ 

๑๒๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๒ ๒.๙๑ 

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ   

๑๒๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๑ ๒.๖๑ 

 รวม  ๓๘๘.๘๑ 
   

 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ หลักสูตร หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ หลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร ๑๒๑ 
๒ หลักสูตรผานเกณฑกํากับมาตรฐาน หลักสูตร ๑๒๑ 
๓ หลักสูตรไมผานเกณฑกํากับมาตรฐาน หลักสูตร ๐ 
๔ ผลรวมคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน ๓๘๘.๘๑ 
๕ คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน ๓.๒๑ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๓.๕๑ คะแนน  ๓.๒๑ คะแนน ๓.๒๑ ไมบรรลุ 

 
 
 
 



๔๔ 
 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑-๑ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

๒๕๖๒ 
๑.๑-๒ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในโปรแกรม CHE 

QA Online 
๑.๑-๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑.๑-๔ รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ปการศึกษา 

๒๕๖๒ (SAR) 
๑.๑-๕ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒   อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ สวนงาน อาจารยท้ังหมด 
อาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๒.๕ ๒๑.๕ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๕๖ ๓๘ 
๓ คณะครุศาสตร ๕๓ ๔๐ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ๔๔ ๓๕ 
๕ คณะสังคมศาสตร ๑๐๖ ๗๖ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๑ ๑๖ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒๙ ๑๙ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๖๐ ๓๗ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๖๙ ๔๗ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๐ ๒๕ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๐ ๑๖ 
๑๒ วิทยาเขตแพร ๓๕ ๑๔ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๓๑ ๑๒ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๓.๕ ๑๓ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒๒ ๑๖ 



๔๕ 
 

ที ่ สวนงาน อาจารยท้ังหมด 
อาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค ๗๐ ๔๐.๕ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๓๐ ๑๑ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆเลย ๒๐ ๙ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๒๑ ๕ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๕๕ ๑๙ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ๓๘ ๒๒ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๒๐ ๔ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๒๔ ๑๔ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๒๓ ๘ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๒๓ ๖ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๓๑ ๑๑ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๒๓ ๑๑ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ ๑๗ ๖ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๒๐ ๑๓ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๑๖ ๗ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ๒๙ ๑๙ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆพิจิตร ๑๒ ๖ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ ๑๖ ๙ 
๓๔ วิทยาลัยสงฆระยอง ๑๑ ๕ 
๓๕ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม ๑๓ ๗ 
๓๖ วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี ๑๗ ๕ 
๓๗ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี ๑๓ ๒ 
๓๘ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี ๑๐ ๓ 
๓๙ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาต ิ ๑๒ ๑๒ 
๔๐ วิทยาลัยสงฆนครนาน ๒๒ ๕ 

    

 รวม ๑๒๕๘ ๖๘๕ 
 
สรุปผลการดําเนินงาน  
 

ที ่ รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รูป/คน ๑,๒๕๘ 
๒ จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน ๖๘๕ 
๓ รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ ๕๔.๔๕ 
๔ แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๔๐ 
คะแนน ๕ 

 



๔๖ 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ ๔๕ รอยละ ๕๔.๔๕ ๕ บรรล ุ

 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๒-๑ จํานวนอาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑.๒-๒ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๓   อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ สวนงาน อาจารยท้ังหมด 
อาจารยท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๒.๕ ๑๖ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๕๖ ๒๖ 
๓ คณะครุศาสตร ๕๓ ๓๒ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ๔๔ ๒๗ 
๕ คณะสังคมศาสตร ๑๐๖ ๕๔ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๑ ๑๑ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒๙ ๑๒ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๖๐ ๑๘ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๖๙ ๒๘ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๐ ๑๓ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๐ ๘ 
๑๒ วิทยาเขตแพร ๓๕ ๑๖ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๓๑ ๑๕ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๓.๕ ๑๔ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒๒ ๑๐ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค ๗๐ ๒๔ 



๔๗ 
 

ที ่ สวนงาน อาจารยท้ังหมด 
อาจารยท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๓๐ ๑๑ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆเลย ๒๐ ๖ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๒๑ ๔ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๕๕ ๙ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ๓๘ ๘ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๒๐ ๐ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๒๔ ๕ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๒๓ ๑ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๒๓ ๖ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๓๑ ๖ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๒๓ ๓ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ ๑๗ ๓ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๒๐ ๔ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๑๖ ๐ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ๒๙ ๕ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆพิจิตร ๑๒ ๑ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ ๑๖ ๐ 
๓๔ วิทยาลัยสงฆระยอง ๑๑ ๐ 
๓๕ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม ๑๓ ๐ 
๓๖ วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี ๑๗ ๐ 
๓๗ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี ๑๓ ๐ 
๓๘ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี ๑๐ ๐ 
๓๙ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาต ิ ๑๒ ๕ 
๔๐ วิทยาลัยสงฆนครนาน ๒๒ ๖ 

    

 รวม ๑๒๕๘ ๔๐๗ 
 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รูป/คน ๑,๒๕๘ 
๒ จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการทั้งหมด  รูป/คน ๔๐๗ 

 ๒.๑ จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รูป/คน ๒๙๖.๕ 
  ๒.๒ จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย รูป/คน ๑๐๒.๕ 
  ๒.๓ จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย รูป/คน ๘ 

๓ รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ ๓๒.๓๕ 



๔๘ 
 

ที ่ รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๔ แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๖๐ 
คะแนน ๒.๗๐ 

 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ ๔๐ รอยละ ๓๒.๓๕ ๒.๗๐ ไมบรรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๓-๑ จํานวนอาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑.๓-๒ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 

 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๔  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑.จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใช
ชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนิสิตในสถาบัน 
      

      มหาวิทยาลัยกําหนดใหกองกิจการนิสิตสํานักงาน
อธิการบดี จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใช
ชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนิสิต โดยกองกิจการนิสิต
ดําเนินการผานกลุมงานตางๆ ดังนี้ 
     ๑. กลุมงานสงเสริมกิจการนิสิต ปฏิบัติงานเพื่อให
นิ สิ ต ได ร วมกิ จกร รม  ทั้ งภ าย ในและภายนอก
มหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูการเพิ่มสมรรถนะในการ
พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต 
     ๒ .  กลุ ม งานสวั สดิการนิ สิ ต  ปฏิบั ติ ง านจั ด
ส วั ส ดิ ก า รพื้ น ฐ าน  ทั้ ง ที่ ท า ง รั ฐ กํ าหนดและที่
มหาวิทยาลัยจัดให รวมทั้งการจัดที่พักอาศัย หอพักแก
นิสิต 

 

 
๑.๔.๑-๑  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อํานาจ
หนาที่และความรับผิด ชอบของสวนงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
๑.๔.๑-๒   โครงสรางการบริหารกองกิจการนิสิต/เว็บไซต
กองกิจการนิสิต 
๑.๔.๑-๓  คูมือการปฏิบัติงานใหคําปรึกษาและแนะแนว 
๑.๔.๑-๔  รายงานผลการดําเนินงานโครงการเปด
การศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ 
๑.๔.๑-๕ กิจกรรมใหความรูนิสิตตางประเทศ COVID -19 
http://www.stud.mcu.ac.th/?p=6559 
 



๔๙ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๓. กลุมงานปฏิบัติศาสนกิจ ปฏิบัติงานจัดทํา
ฐานขอมูลนิสิตและศิษยเกา ติดตามประเมินผล ให
คําปรึกษาแนะแนว รับรองการปฏิบัติศาสนกิจและ
บริการสังคม 
     ในปการศึกษา ๒๕๖๒ กองกิจการนิสิตดําเนินงาน
ใหคําปรึกษาแนะแนวการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ
แกนิสิตในมหาวิทยาลัยโดยการจัดบุคลากรดูแลพรอม
ทั้งจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหคําปรึกษาและแนะแนว 
และจั ด โ คร งการสํ าห รั บนิ สิ ต ในประ เทศและ
ตางประเทศ ดังนี้ 
   ๑. โครงการเปดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม 
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคาร 
มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยาใน
วันที่ ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อชี้แจง
กฎระเบียบและแนะนําวิธีการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
มีนิสิตจากทุกคณะเขารวมโครงการ ๕๓๕ รูป/คน  
   ๒. จัดกิจกรรมใหความรูและอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มความรอบรูทางสุขภาพแกนิสิต ในสถานการณ
แพรระบาดไวรัส COVID-19 และการใหความรูดาน
วัฒนธรรมไทยแกนิสิตชาวตางประเทศ ในวันที่ ๒๐ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอพักนิสิตนานาชาติ A,B โดย
ไดรับความรวมมือจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ศูนยอนามัยที่ ๔ สระบุร ีโรงพยาบาลสงฆ โรงพยาบาล
วังนอย ศูนยพัฒนาสังคม กทม. และภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของ ซึ่งไดจัดวิทยากรมาถวายความรูและอบรม
เชิงปฏิบัติการ พรอมถวายอุปกรณสื่อและชี้แจง
แนวทางปฏิบั ติ เพื่ อการ เข าถึ งบริ การ ในระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

 ๒. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนิสิต   
 

     มหาวิทยาลัยบริการใหขอมูลของหนวยงานที่
ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง

 

 
๑.๔.๒ เว็บไซตของกองกิจการนิสิต 
http://www.stud.mcu.ac.th/?page_id=2786 
 



๕๐ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เต็มเวลาและนอกเวลา แหลงทุนการศึกษา หอพักนิสิต 
บริการรถเมลรับส ง  การกูยืม เงิน  แกนิสิตโดย
ประชาสัมพันธเสียงตามสาย ติดบอรดประชาสัมพันธ 
แจงเวียนคณะและองคกรบริหารนิสิต ตลอดจน
เผยแพรทางเว็บไซตกองกิจการนิสิต  
 ๓.จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษาแกนิสิต 
 

     มหาวิทยาลัยดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานแกนิสิต บรรพชิตและคฤหัสถ ดังนี ้
     ๑. นิสิตบรรพชิต เตรียมความพรอมการทํางาน
ดวยการใหออกปฏิบัติศาสนกิจ เปนระยะเวลา ๑ ป 
เพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนาสนองงานในกิจการคณะ
สงฆและเพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงค
สนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยกอนการปฏิบัติศาสนกิจ ไดจัดปฐมนิเทศ และหลัง
การปฏิบัติศาสนกิจมีการสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้  
          ๑) โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ 
ภาค ซึ่งเปนเปนเวทีใหนิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจแลว ๑ ป 
นําประสบการณมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จัดขึ้นใน 
๔ ภาค ดังนี้ 
              (๑) สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจํา
ภาคเหนือ ณ วัดภูเก็ต อ.ปว จ.นาน  ระหวางวันที่ 
๒๐-๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผูเขารวมสัมมนา
ทั้งสิ้น จํานวน ๓๔๐ รูป  
              (๒) สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจํา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มจร วิทยาเขตขอนแกน 
ต.โคกสี  อ.เมือง จ.ขอนแกน ระหวางวันที่  ๔-๕ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน ๔๖๒ รูป   
           (๓) สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจําภาค
กลาง  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหวางวันที่ 
๒๔-๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผูเขารวมสัมมนา
ทั้งสิ้น จํานวน ๓๙๘ รูป   
           (๔)  สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจํา
ภ าค ใต  จั ด  ณ  สวนยิ นดี  ต . ทุ ง ใ ส  อ . สิ ช ล  จ .

 

 
๑.๔.๓-๑  คูมือการปฏิบัติศาสนกิจสําหรับพระนิสิต 
๑.๔.๓-๒ รายงานผลการดําเนินงานโครงการสัมมนานิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุนที่ ๖๕ 
๑.๔.๓-๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศ
ปฏิบัติงานบริการสังคม รุนที่ ๖๕ 
๑.๔.๓-๔  (clip) การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุนที่ 
๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซน
ภาคเหนือ ณ วัดภูเก็ต อ.ปว จ.นาน ทาง MCU TV 
https://www.youtube.com/watch?v=fuBc6gsd6iI 
๑.๔.๓-๕ คูมือปฏิบัติงานบริการสังคม   



๕๑ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
นครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๘๕ รูป 
   ๒. นิสิตคฤหัสถ เตรียมความพรอมการทํางานดวย
การปฏิบัติงานบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง โดยกอนออก
ปฏิบัติงาน ไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคฤหัสถ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการสังคม ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ม จ  ร  ต .ลํ า ไทร  อ .วั งนอย จ .
พระนครศรีอยุธยา มีนิสิตคฤหัสถเขารวม ๘๗ คน มี
วัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตคฤหัสถที่สําเร็จการศึกษา
ภาคทฤษฎี มีความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร มีความรูความเขาใจทักษะและทัศนคติที่
ถูกตองในการพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ  
 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในขอ ๑-๓ ทุกขอไมต่ํากวา ๓.๕๑ จาก 
คะแนนเต็ม ๕ 
 

     กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี ไดประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 
๑-๓ โดยการสอบถามนิสิตจํานวน ๔๔๗ รูป/คน ผล
การประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดบริการ
ดังนี้ 
   ๑) การบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต
และการเขาสูอาชีพแกนิสิตในสถาบัน มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่ ๔.๗๕ คะแนน อยูในระดับ
มากที่สุด 
   ๒) การบริการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนิสิต  ผลการประเมินความพึงพอใจที่ 
๔.๗๓ คะแนน อยูในระดับมากที่สุด 
   ๓) การบริการดานการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนิสิต ผล
การประเมินความพึงพอใจที่ ๔.๗๑ คะแนน อยูใน
ระดับมากที่สุด  

๑.๔.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ 

 
 

 ๕. นําผลการประเมินจากขอ ๔ มาปรับปรุง
พัฒนา การใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของ
นิสิต     
 

 

 
 



๕๒ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ขอเสนอแนะของนิสิต มาปรับปรุงและพัฒนางาน ดังนี้ 
     ๑.จัดประชุมผูบริหารและเจาหนาที่กองกิจการ
นิสิต เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงใน ๓ ประเด็นสําคัญประกอบดวย  
       ๑) การพัฒนาระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน
รุนที่ ๖๕ และนํามาใชในรุนที่ ๖๖  
       ๒) การพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนานิสิต 
ระยะที่ ๕ โดยเพิ่มโดยเพิ่มกลยุทธที่ ๓ พัฒนาระบบ 
กลไก และกระบวนการสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจ และบริการสังคมรวมกับภาคีเครือขาย ใน
ยุทธศาสตรที่ ๑  
     ๓. การจัดทําคูมือการปฏิบัติศาสนกิจสําหรับพระ
นิสิต นํามาใชกับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุนที่ ๖๖  
     ๔. การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม
สําหรับนิสิตคฤหัสถมากขึ้น และ 
      ๕. ผลักดันระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการจัด
การศึกษาสําหรับนิสิตพิการ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑.๔.๕-๑ คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรม การปฏิบัติศาสนกิจ
ประจําสวนงาน  
๑.๔.๕-๒ เว็บไซตกองกิจการนิสิต ระบบการปฏิบัติ
ศาสนกิจออนไลน 
๑.๔.๕-๓  แผนพัฒนานิสิต (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) ฉบับ
ปรับปรุง 
๑.๔.๕-๔  คูมือการปฏิบัติศาสนกิจสําหรับพระนิสิต 
๑.๔.๕-๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการจัดการศึกษา
สําหรับนิสิตพิการ พ.ศ. ๒๕๖๒   
๑.๔.๕-๖ โครงการและกิจกรรมสําหรับนิสิตคฤหัสถ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๖. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษย
เกา 
 

     ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให
ขอมูลและความรูที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  ดังนี้ 
     ๑. โครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ 
รุนที่ ๒๖ เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยรวมกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติและสมัชชาสงฆไทยใน
สหรัฐอเมริการวมกันดําเนินการ ระหวางวันที่  ๑
ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อ
พัฒนาพระภิกษุที่เปนศิษยเกาและพระภิกษุทั่วไป ใหมี
ความรูและประสบการณ  เพื่อนําไปเผยแผพระพุทธ 
ศาสนาในตางประเทศ  
     ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา เปน
หลักสูตรระยะสั้น ๑ ป ๒ ภาคการศึกษา ใหความรู
หลักการเทศนและฝกการเทศนแกศิษยเกาและภิกษุ
สามเณรทั่วไป 
     ๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรครูพระสอนศีลธรรม 
เปนหลักสูตรระยะสั้น ๑ ป ๒ ภาคการศึกษา ให

 
 

๑.๔.๖-๑ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ 
รุนที่ ๒๖  
๑.๔.๖-๒ โครงการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการเทศนา (ป.ทศ.) 
๑ . ๔ . ๖ - ๓   โ ค ร ง ก า ร เ ป ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 
๑.๔.๖-๔  เว็บไซตกองกิจการนิสิต (ขอมูลความรูสําหรับ
ศิษยเกา 

 http://www.stud.mcu.ac.th/?page_id=1761 



๕๓ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ความรูและฝกอบรมดานการสอนแกศิษยเกาและพระ
สอนศีลธรรมในโครงการพระสอนศีลธรรม 
     ๔. ขอมูลสําหรับศิษยทางเว็บไซตกองกิจการนิสิต 

 
 

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  บรรลุ 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๕   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑.จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบัน
โดยใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม      
 

     กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย คณะ
พุทธศาสตร คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร และ
ผูแทนนิสิต จัดทําแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒–พฤษภาคม ๒๕๖๓) ซึ่งสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและกลยุทธตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒  
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เชื่อมโยงสูการปฏิบัติ โดยกําหนดตัวชี้วัดระดับ
แผน จํานวน ๓ ตัวชี้วัด คือ 
     ๑.รอยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดําเนินการบรรลุ
เปาหมาย (เปาหมายรอยละ ๘๕) 
     ๒.รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจไมนอยกวา ๓.๕๑ (เปาหมายรอยละ ๘๐) 
     ๓.รอยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์และรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนานิสิตตาม 
นวลักษณ (เปาหมายรอยละ ๘๕) 

 

 
๑.๕.๑-๑   แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะที่ ๑๒   
๑.๕.๑-๒ คําสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต (สวนกลาง) 
๑.๕.๑-๓   แผนการจัดโครงการและ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นิ สิ ต ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒ 
– พฤษภาคม ๒๕๖๓)  
 



๕๔ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
  ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตใหดําเนินกิจกรรมใน
ประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 
    - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดย
สถาบัน 
    - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
    - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
    - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
    - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

    แผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓) ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม ๖ ประเภท จํานวน ๒๐ โครงการ ดังนี้ 
     ๑. กิจกรรมดานสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ๕ 
โครงการ คือ (๑) โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค (๒)  
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค (๓) โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม (๓)โครงการพัฒนาองคกรนิสิต (๔)
โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา (๕)
โครงการติดตามและพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจ  
     ๒. กิจกรรมดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ นันทนาการ ๒ 
โครงการ คือ (๑) โครงการกีฬาสัมพันธนิสิตคฤหัสถ  (๒) โครงการรวม
ใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต 
     ๓. กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่ งแวดลอม ๓ 
โครงการ คือ (๑) โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม (๒) 
โครงการพระธรรม(ทํา)ทําดีที่บาน มจร (๓) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตโดยชมรมนิสิต 
     ๔. กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ๓ โครงการ คือ 
(๑) โครงการเปดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี (๒) 
โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐานนิสิตปริญญาตรี (๓)โครงการ
สงเสริมและพัฒนาวินัยนิสิต 
     ๕. กิจกรรมดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ๔ โครงการ คือ (๑)  
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน (๒) โครงการหนึ่งวัด
หนึ่งศิลปวัฒนธรรม (๓) โครงการสงเสริมคุณธรรมนิสิตทําวัตรและ
เจริญจิตภาวนา (๔) โครงการเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ 
     ๖. กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคลองกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 
โครงการ คือ โครงการการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
แกนิสิตชั้นปที่ ๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 
๑.๕.๒  แผนการจัดโครงการและ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นิ สิ ต ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒ 
– พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 
 



๕๕ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๓. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แกนิสิต 
 

     มหาวิทยาลัยจัดโครงการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนิสิต เพื่อสรางความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทหนาที่ของนิสิตที่มีตอการ
ประกันคุณภาพ ในวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หองเธียร
เตอรโซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     กิจกรรมในชวงเชา บรรยายใหความรูภาคทฤษฎี และชวงบาย
แบงกลุมฝกใหนิสิตปฏิบัติการเขียนโครงการแบบ PDCA และนําเสนอ
ในที่ประชุม 
     ผูเขารวมกิจกรรมเปนนิสิตชั้นปที่ ๑ หลักสูตรภาคภาษาไทยและ
ภาคภาษาอังกฤษ จากคณะพุทธศาสตร ๘๖ รูป/คน คณะครุศาสตร 
๘๐ รูป/คน คณะมนุษยศาสตร ๑๑๙ รูป/คน และคณะสังคมศาสตร 
๙๕ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๓๘๐ รูป/คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ
อยูในระดับดี ๓.๗๖ คะแนน  
   การดําเนินงานโครงการไดปรับปรุงจากปทีผ่านมาใน ๓ ประเด็น คือ 
   ๑) การจัดทําเอกสารประกอบตามกระบวนการ PDCA แจกแกนิสิต
ที่เขารวมโครงการ 
   ๒) แตงตั้ ง เจ าหนาที่ประจํ าคณะและกองกิจการนิสิตเปนผู
ประสานงานกลุมยอย เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจแกนิสิตอยาง
ใกลชิด 
   ๓) อาจารยของคณะไดชี้แจงทําความเขาใจแกนิสิตเปนเบื้องตน 

 

 
๑.๕.๓  รายงานสรุปผลดําเนินงาน
โครงการใหความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิตชั้น
ปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

  ๔. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งตอไป 
 

     โครงการในแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓) จํานวน
ทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ ดําเนินการ ๒๐ โครงการ มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการทั้ง ๒๐  โครงการ เพื่อนําไป
ปรับปรุงโครงการในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 
๑ .๕ .๔  รายงานผลการประเมิ น
แผนการจัดโครงการและกิจกรรม
พัฒนานิสิตประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
(มิ ถุ น ายน  ๒๕๖๑–  พฤษภาคม 
๒๕๖๒) 

 ๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 

     คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (สวนกลาง) 
ประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนา
นิสิตประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ดังนี้ 

 
 

 
๑ .๕ .๕  รายงานผลการประเมิ น
แผนการจัดโครงการและกิจกรรม
พัฒนานิสิตประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 



๕๖ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
    ตัวบงชี้ที่ ๑ รอยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย เปาหมายตามแผน รอยละ ๘๕ มีผลการดําเนินงาน 
รอยละ ๙๐ บรรลุเปาหมาย 
    ตัวบงชี้ที่ ๒ รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจไมนอยกวา ๓.๕๑ เปาหมายตามแผน รอยละ 
๘๐ ผลการดําเนินงาน  รอยละ ๑๐๐ บรรลุเปาหมาย 
     ตัวบงชี้ที่   ๓ รอยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์และรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนานิสิต
ตามนวลักษณ เปาหมายตามแผนรอยละ ๘๕ ผลการดําเนินงาน  รอย
ละ ๑๐๐ บรรลุเปาหมาย 

(มิถุนายน ๒๕๖๑ –  พฤษภาคม 
๒๕๖๒) 
 

 ๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 

     คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตพิจารณาผลการ
ประเมินแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓) มี
ขอเสนอแนะใหมีการวางแผนและกําหนดวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการพัฒนานิสิตตามนวลักษณ ปรับวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของ
โครงการ สามารถประเมินเชิงคุณภาพได  
   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ได ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงว าควร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ (outcome) ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
เชิงคุณภาพเพิ่มมากข้ึน อาทิ นวลักษณ ๙ หรือความเปนศาสนทายาท
ซึ่งสะทอนความเปนเอกลักษณของบัณฑิต นอกเหนือจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  
      ในแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
(สวนกลาง) จึงไดปรับรูปแบบการเขียนโครงการ โดยใหระบุตัวชี้วัด คา
เปาหมายและวิธีการประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ ไวใน
โครงการหัวขอที่ ๑๓ เปาหมายการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) ของโครงการไดชัดเจนมากข้ึน 
  

 

 
 
๑ . ๕ .๖ -๑  ร า ย ง านการปร ะชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต  
๑.๕.๖-๒ แผนการจัดโครงการและ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นิ สิ ต ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา ๒๕๖๓ (มิถุนายน ๒๕๖๓ 
– พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
๑.๕.๖-๓ โครงการในแผนการจัด
โครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

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 
 



๕๗ 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๖ ขอ ๖ ขอ ๕ บรรลุ 

 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๖  หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) ที่เปน
หลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตร หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบัน มี
ผลลัพธการเรียนรูดานบุคคลผูมีความรู ดานผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมและดานพลเมือง
ที่เขมแข็ง 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

๑ จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร ๑๓๐ 

๑.๑ จํานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร ๙ 

๑.๒ จํานวนหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร ๕๖ 

๑.๓ จํานวนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ๑ 

๑.๔ จํานวนหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร ๔๓ 

๑.๕ จํานวนหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตร ๒๑ 

๒ จํานวนหลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรไมมี
ปริญญา (non degree) ที่มีการบูรณาการระหวางศาสตร 
หลักสูตร ๒ ปริญญาและหลักสูตรขามสถาบัน มีผลลัพธการ
เรียนรูที่ชัดเจน 

หลักสูตร ๒๒ 

  ๒.๑  จํานวนหลักสูตรประกาศนียบัตรทีม่ีการบูรณาการ
ระหวางศาสตร 

หลักสูตร 
๓ 

  ๒.๒ จํานวนหลักสูตรปริญญาตรีทีม่ีการบูรณาการระหวาง
ศาสตร 

หลักสูตร 
๗ 

  ๒.๓ จํานวนหลักสูตรปริญญาโททีม่ีการบูรณาการระหวาง
ศาสตร 

หลักสูตร 
๗ 

  ๒.๔ จํานวนหลักสูตรปริญญาเอกทีม่ีการบูรณาการระหวาง
ศาสตร 

หลักสูตร 
๕ 



๕๘ 
 

ที ่ รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

  ๒.๕ จํานวนหลักสูตรปริญญาตรีที่เปนหลักสูตร ๒ ปริญญา/
หลักสูตรขามสถาบัน 

หลักสูตร - 

  ๒.๖ จํานวนหลักสูตรปริญญาโทที่เปนหลักสูตร ๒ ปริญญา/
หลักสูตรขามสถาบัน 

หลักสูตร - 

  ๒.๗ จํานวนหลักสูตรปริญญาเอกที่เปนหลักสูตร ๒ 
ปริญญา/หลักสูตรขามสถาบัน 

หลักสูตร - 

๓ รอยละของหลักสูตรในขอ ๒ รอยละ ๑๖.๙๒ 
๔ แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๒๐ 
คะแนน ๔.๒๓ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ ๑๕ รอยละ ๑๖.๙๒ ๔.๒๓ บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๖-๑ ขอมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 
วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ ๑ 
 

จุดแข็ง 
 แผนพัฒนานิสิตระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ และบริการ
สังคมรวมกับภาคีเครือขาย จนเกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจตนแบบจํานวนหลายโครงการ  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. หลักสูตรยังไมไดรับการการเผยแพรเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒. อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิ  

นวลักษณ หรือความเปนศาสนทายาทซึ่งสะทอนความเปนเอกลักษณของบัณฑิต นอกเหนือจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 



๕๙ 
 

๒. ควรสงเสริมสนับสนุนใหคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยใหพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอรับการรับรอง 
TQR (Thai Qualifications Register) 

๓. ควรวางแผน พัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหชัดเจนรวมทั้งกลไกสนับสนุน ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

   



๖๐ 
 

องคประกอบที่ ๒  การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน/ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
  ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
 
     สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย โดย
ผูบ ริห าร คณ าจารย  นั กวิ จั ย  ผู ป ระสานงานวิจั ยและผู ที่
สนใจ สามารถสืบคนขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและเสนอ
โครงการวิจัยในระบบได ดังนี้ 
   ๑ .  ร ะ บ บ ติ ด ต า ม ง า น วิ จั ย  จั ด ทํ า ขึ้ น ม า เพื่ อ ใ ห
คณาจารย นักวิจัย สามารถตรวจสอบสถานะงานวิจัยประจําป
งบประมาณ ทราบถึงการเบิกเงินงวด การรายงานผลการ
ดําเนินการของแตละโครงการ และการเผยแพรผลงานวิจัย ที่
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
   ๒. ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารบนเว็บไซต ประกอบดวย 
(๑) ผลงานวิจัยดีเดนในรอบ ๕ ป (๒) สถิติงบประมาณงานวิจัย 
(๓) สถิติโครงการวิจัย (๔) สถิติฐานขอมูลนักวิจัย (๕) สถิติการ
เผยแพรผลงานวิจัย (๖) สถิติการใชประโยชนงานวิจัย  
   ๓. ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ เปน
ระบบที่ใชสําหรับการบริหารงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยใน
แ ต ล ะป งบ ป ระม าณ  ตั้ ง แ ต เริ่ ม ก ระบ ว น ก าร เส น อ ข อ
งบประมาณ การรายงานผลการดําเนินโครงการในขั้นตอน
ตางๆ เปนระบบปดที่ใหนักวิจัยใชสําหรับบริหารโครงการวิจัยของ
ตนเอง และใหเจาหนาที่  และผูบริหารของสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร สามารถตรวจสอบ และสงเรื่องไปใหแก หนวยงานผูให
ทุน เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงานวิจัยของประเทศตอไป 

 

 
 

๒.๑.๑-๑   ระบบติดตามงานวิจัย 
http://www.mcucon.com/rms/ 
๒.๑.๑-๒   สารสนเทศบนเว็บไซต
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
http://bri.mcu.ac.th/ 

๒.๑.๑-๓   ระบบขอมูลสารสนเทศ
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) 
http://nriis.nrct.go.th/ 

 

 ๒. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปนี้ 
   - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือหนวยวิจัยหรือ
งานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย 
  - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ

 

 

 

 



๖๑ 
 

เกณฑมาตรฐาน/ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
วิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 
 
     มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจั ยพุทธศาสตร  เปนส วนงาน
รับผิดชอบพันธกิจดานการวิจัย  สนับสนุนการดําเนินงานดานการ
วิจัย ดังนี้ 
   ๑. สถาบันวิจัยพุทธศาสตรจัดทําคลินิกวิจัยออนไลน ซึ่งนักวิจัย
สามารถขอคําปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยผานระบบ พรอมทั้งมีคูมือ
การใชงานระบบคลินิกวิจัย เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักวิจัย 
   ๒. หองประชุมและหองปฏิบัติการวิจัย ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิเพื่อให
คําปรึกษางานวิจัยแกอาจารยและนักวิจัยเพื่ออํานวยความสะดวก
แกอาจารยและนักวิจัยจํานวน ๓ หอง บริเวณชั้นลาง อาคาร
หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยวิจัยประจําสวนงาน
ในวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ 
   ๓. หองสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายงานการวิจัยหลากหลายและ
เพียงพอ เพื่อการคนควาขอมูล 
    ๔. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยการสืบคนงานวิจัย ไดแก 
ฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกส   
   ๕ . ระบบการรักษาความปลอดภั ยของงานขอมู ลของ
สถาบันวิจัยฯ ที่เปนไปตามระบบ NRMS และ NRPM  
   ๖. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย ไดแก 
      ๑) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร รวมกับนักวิจัย ประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการวิจัย Flagship ประจําป ๒๕๖๓ นําโดย พระ
สุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร เปน
ประธาน ซึ่งมีจํานวน ๕ แผนงาน คือ 
      (๑) แผนงานวิจัย “การแปรรูปขยะ-พวงหรีด-ของเสียจาก 
พิธีกรรมและงานศพของวัดในเขตเมืองอยางยั่งยืน” 
      (๒) แผนงานวิจัย “การลดและควบคุมฝุนละอองและอนุภาค
ขนาดเล็กในเขตฌาปนสถานดวยระบบเทคโนโลยีสีเขียว” 
      (๓) แผนงานวิจัย “การกาวขามกับดักทางความคิดทาง
ศาสนาเพื่อสรางรูปแบบการอยูรวมกันเชิงสันติในสังคมไทย” 
      (๔) แผนงานวิจัย “Creative Road : การออกแบบผังนิเวศ
วัฒนธรรมและการสรางพื้นที่ เรียนรูทางสังคมบนถนนสาย

 

 

 

 

 

๒.๑.๒-๑ คลินิกวิจัยออนไลน  
http://www.mcucon.com/rms/cnrs/ 
๒.๑.๒-๒  ภาพถายหองปฏิบัติการ
วิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  
๒.๑ .๒-๓  ภาพถายหองสมุดและ
แหลงคนควา 
๒.๑.๒-๔ ภาพถายสิ่งอํานวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัย 
๒ .๑ .๒ -๕   ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
 



๖๒ 
 

เกณฑมาตรฐาน/ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
วัฒนธรรมของเมืองรองในสังคมไทย 
      (๕) แผนงานวิจัย “การพัฒนาศิลปะและงานสรางสรรคบน
พื้นที่สาธารณะในสังคมไทย” 
   ๒) สถาบันวิจัยพุทธศาสตรรวมกับวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส  จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ The ๓nd National 
Conference “พุทธโฆส : สัตถุสาสนวิวัฒนในศตวรรษที่ ๒๑” 
Buddhaghosa : A Buddhist Modernity in ๒ ๑ st century 
วันอาทิตยที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม 
โดยงานประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ มีการมอบเกียรติบัตรการ
นําเสนอผลงานบทความ วิชาการ การมอบโลเกียรติคุณใหแก
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในฐานะเปนหนวยงานที่มีบุคลากรเปน 
ผูทรงคุณวุฒิและนําเสนอผลงานบทความวิชาการจนเปนที่
ยอมรับ และมอบรางวัลผลงานวิจัยเดน ประจําป ๒๕๖๒ อีกดวย 
 ๓. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรค     
 

     ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ -๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้      
     ๑. ปงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม ๑๙,๖๐๑,๒๐๐ บาท โดยได
อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  จํานวน  ๖๐ โครงการ  เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๕,๗๐๐ บาท 
   ๒. ปงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เปนทุนวิจัย ๑๖๒  โครงการ  เปนเงินรวม ๓๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
ดังนี้ 
       ๑) อุดหนุนโครงการปกติดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมที่ไดรับการจัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
       ๒) จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มเติมแก ๑๘ สวนงาน ๑,๗๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 

 
๒ .๑ .๓ -๑  ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร 
๒ .๑ .๓ -๒  ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร 
๒.๑.๓-๓ บัญชีทะเบียนคุมสัญญา
วิจัยปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๒.๑.๓-๔ บัญชีทะเบียนคุมสัญญา
วิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  
๒.๑.๓-๕ สัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย 

 ๔ .  จัดสรรงบประมาณ เพื่ อสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   
 

     มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยและ นักวิจัยนําผล งานวิจัย

 
 
 

 
 
๒ .๑ .๔ -๑  ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร



๖๓ 
 

เกณฑมาตรฐาน/ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ตีพิมพเผยแผในสื่อสิ่งพิมพและการประชุม สัมมนาวิชาการ
รวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 
   ๑. ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
      ๑ ) ค าจัดพิมพ วารสาร JIBS ผลงานคณาจารยตีพิ มพ
นานาชาต ิ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๒) คาจัดพิมพหนังสือองคความรูดานการวิจัย/วารสาร
งานวิจัย ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
      ๓) โครงการสัมมนาทางวิชาการ และผลงานวิจัยดีเดน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๔) โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย ระดับชาติ/
นานาชาติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ปงบประมาณ ๒๕๖๓  
      ๑) คาจัดพิมพวารสาร JIBSC ผลงานคณาจารย นิสิต ตีพิมพ
นานาชาต ิ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
      ๒) คาจัดพิมพหนังสือองคความรูดานการวิจัย ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท 
     ๓) โครงการสัมมนาทางวิชาการและผลงานวิจัยดี เดน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๔) โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

งบ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร 
๒ .๑ .๔ -๒  ก ร อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร 
๒.๑.๔-๓ Journal of International 
Buddhist Studies ฉ บั บ ตี พิ ม พ ป 
พ.ศ.๒๕๖๒ และ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒.๑.๔-๔ รายงานประจําปสถาบัน 
วิจัยพุทธศาสตร 

  
 

 ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสราง
ขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
      

  ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร
ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารยและ
นักวิจัย โดยไดเชิญคณาจารยและนักวิจัยเขารวมเพื่อรับฟง 
นโยบาย ทิศทางการบริหารงานวิจัย และรวมพัฒนางานวิจัยของ
สวนงานใหเปนไปตามขอกําหนดของ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ได
ดําเนินการจัดโครงการ จํานวน ๖ ครั้ง ดังนี้ 
    ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ 
ศรีสะเกษ  
    ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตขอนแกน   
    ครั้งที่  ๓ เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มจร วังนอย 
พระนครศรีอยุธยา 
    ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตแพร  

 

 
 
 
 

๒ .๑ .๕ -๑  ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
๒.๑.๕-๒  ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
ผลการคั ด เลื อกผล งาน วิ จั ยและ
นักวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 
 



๖๔ 
 

เกณฑมาตรฐาน/ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
    ครั้ งที่  ๕  เมื่ อวันที่  ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขต
นครสวรรค  
    ครั้ งที่  ๖  เมื่ อวันที่  ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  
    ทั้งนี้  มีวิทยากรประกอบดวย ๑) พระเทพปริยัติโมลี เจา
อาวาสวัดโมลีโลกยาราม , กรรมการ ประจําสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร๒) พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผูอานวยการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร๓) ดร.วิภารัตน ดีออง รองผูอํานวยการสํานักงานการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) ๔) ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา และ ๕) ดร.อํานาจ บัวศิริ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัย พุทธศาสตร และ ๖) ดร.เบญจมาศ สุข
สถิตย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีผูเขารวมโครงการรวมจํานวน
ทั้งสิ้น ๓๒๔ รูป/คน 
      มหาวิทยาลัยมอบรางวัลนักวิจัยดีเดนและผลงานวิจัยดีเดนแก
อาจารยและนักวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ 
The ๓nd National Conference “พุทธโฆส : สัตถุสาสนวิวัฒน
ในศตวรรษที่  ๒๑” Buddhaghosa : A Buddhist Modernity 
in ๒๑ st century วั นอาทิ ตย ที่  ๒  กุ มภ าพั น ธ  ๒๕๖๓  ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส จังหวัดนครปฐมดังนี ้
        ๑) รางวัลผลงานวิจัยระดับดมีาก ๔ ผลงาน 
        ๒) รางวัลผลงานวิจัยระดับดี  ๒๗ ผลงาน 
 ๖. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด   
      

     มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ไดออกประกาศ
เรื่องกลไกและหลักเกณฑการคุมครองลิขสิทธิ์งานวิจัยและงาน
สรางสรรคและประกาศเรื่องหลักเกณฑวิธีการรักษาสิทธิ
ประโยชนของอาจารย นักวิจัย กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
   สถาบันวิจัยพุทธศาสตรเปนส วนงานที่มีบทบาทหน าที่
รับผิดชอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยและรักษาสิทธิประโยชนของ
อาจารย นักวิจัยและมหาวิทยาลัย ในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจาก
การทําในเชิงธุรกิจที่เปนผลจากงานวิจัย 
   ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ผลงานเรื่องศึกษานวัตกรรมผลิตภัณฑ
ชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุม

 

 
 
๒.๑.๖-๑ ประกาศสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการรักษา
สิทธิประโยชนของอาจารย นักวิจัยกับ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๘ 
๒.๑.๖-๒ ประกาศสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร เรื่องกลไกและหลักเกณฑการ
คุมครองลิขสิทธิ์ งานวิจัยและงาน
สรางสรรค พ.ศ.๒๕๕๘ 
๒.๑.๖-๓ การจดสิทธิบัตรลาย
ผลิตภัณฑ 



๖๕ 
 

เกณฑมาตรฐาน/ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เสื่อบานทาแฉลบจังหวัดจันทบุรี โดย พระครูสุจิตกิตติวัฒน, ดร.
และคณะ มีการจดสิทธิบัตรการออกแบบลายผลิตภัณฑ เมื่อวันที่ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในนามของวิสาหกิจชุมชนกลุมเสื่อบานทา
แฉลบ เพื่อใหเปนอัตลักษณของชุมชน จากเดิมชื่อวา “เสื่อทา
แฉลบ” เป น  “เสื่ อจันทร” หรือ  “CHANTHABOON MAT” 
เพื่อใหมีความทันสมัย สวยงามเปนเอกลักษณของกลุมและ
สอดคลองกับการเปนสินคาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) ของกรมทรัพยสินทางปญญา และยังไดมีการทํา
นามบัตรขึ้นมาใหม 

 
 

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 บรรลุ 

 

 
 
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดชองตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน 
     คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
 

ที ่ สวนงาน 

เงินสนับสนุนอาจารยประจําและ
นักวิจัย  

รวม 

จํานวน
อาจารย 

+
นักวิจัย 

เฉลี่ยตอคน คะแนน 
เงินภายใน เงินภายนอก 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๕๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๒๒.๕ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๕ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๔๒๐,๐๐๐ ๒,๐๑๔,๕๐๐ ๒,๔๓๔,๕๐๐ ๕๖ ๔๓,๔๗๓.๒๑ ๕ 
๓ คณะครุศาสตร ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒,๐๖๐,๐๐๐ ๕๑ ๔๐,๓๙๒.๑๖ ๕ 

๔ คณะมนุษยศาสตร ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๔๔ ๕,๖๘๑.๘๒ ๑.๑๔ 



๖๖ 
 

ที ่ สวนงาน 

เงินสนับสนุนอาจารยประจําและ
นักวิจัย  

รวม 

จํานวน
อาจารย 

+
นักวิจัย 

เฉลี่ยตอคน คะแนน 
เงินภายใน เงินภายนอก 

๕ คณะสังคมศาสตร ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๖,๖๔๙,๐๓๖ ๗,๙๗๙,๐๓๖ ๑๐๖ ๗๕,๒๗๓.๙๒ ๕ 

๖ วิทยาเขต
หนองคาย 

๘๖๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๓๑ ๔๓,๘๗๐.๙๗ ๕ 

๗ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๑,๙๕๐,๐๐๐ ๘๑,๐๐๐ ๒,๐๓๑,๐๐๐ ๒๙ ๗๐,๐๓๔.๔๘ ๕ 

๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๓,๖๕๑,๓๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔,๐๐๑,๓๐๐ ๖๐ ๖๖,๖๘๘.๓๓ ๕ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๙ ๑,๔๔๙.๒๘ ๐.๒๖ 

๑๐ วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๐ ๑๑,๘๕๗,๑๓๒ ๑๑,๘๕๗,๑๓๒ ๔๐ ๒๙๖,๔๒๘.๓๐ ๕ 

๑๑ วิทยาเขต
อุบลราชธานี 

๒,๓๘๐,๕๐๐ ๒๐๖,๘๙๒ ๒,๕๘๗,๓๙๒ ๔๐ ๖๔,๖๘๔.๘๐ ๕ 

๑๒ วิทยาเขตแพร ๑๘๐,๐๐๐ ๑,๕๓๖,๐๐๐ ๑,๗๑๖,๐๐๐ ๓๕ ๔๙,๐๒๘.๕๗ ๕ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๓๑ ๕,๑๖๑.๒๙ ๑.๐๓ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๔๔๒,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๘๒๒,๐๐๐ ๓๓.๕ ๒๔,๕๓๗.๓๑ ๔.๙๑ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬี

ศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม 

๗๖๐,๐๐๐ ๐ ๗๖๐,๐๐๐ ๒๒ ๓๔,๕๔๕.๔๕ ๕ 

๑๖ วิทยาเขต
นครสวรรค 

๐ ๑๐,๘๙๐,๘๐๐ ๑๐,๘๙๐,๘๐๐ ๗๐ ๑๕๕,๕๘๒.๘๖ ๕ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๗๕๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๓๐ ๓๙,๐๐๐.๐๐ ๕ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆเลย ๘๕๐,๐๐๐ ๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๒๐ ๔๒,๕๐๐.๐๐ ๕ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ

นครพนม 
๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๑ ๔,๗๖๑.๙๐ ๐.๙๕ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธ
ชินราช 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๕ ๕,๔๕๔.๕๕ ๑.๐๙ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ
บุรีรัมย 

๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๓๘ ๖,๘๔๒.๑๑ ๑.๓๗ 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ
ปตตานี 

๒๕๐,๐๐๐ ๑๐๙,๕๕๐ ๓๕๙,๕๕๐ ๒๐ ๑๗,๙๗๗.๕๐ ๓.๖ 

๒๓ วิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง 

๐ ๔,๐๕๐,๐๐๐ ๔,๐๕๐,๐๐๐ ๒๔ ๑๖๘,๗๕๐.๐๐ ๕ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆศรีสะ
เกษ 

๑,๖๗๕,๑๖๐ ๐ ๑,๖๗๕,๑๖๐ ๒๓ ๗๒,๘๓๓.๐๔ ๕ 



๖๗ 
 

ที ่ สวนงาน 

เงินสนับสนุนอาจารยประจําและ
นักวิจัย  

รวม 

จํานวน
อาจารย 

+
นักวิจัย 

เฉลี่ยตอคน คะแนน 
เงินภายใน เงินภายนอก 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ
พุทธโสธร 

๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๓ ๕,๒๑๗.๓๙ ๑.๐๔ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ
เชียงราย 

๒,๕๙๑,๐๐๐ ๐ ๒,๕๙๑,๐๐๐ ๓๑ ๘๓,๕๘๐.๖๕ ๕ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆ
รอยเอ็ด 

๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๒๓ ๓๙,๑๓๐.๔๓ ๕ 

๒๘ วิทยาลัยสงฆพอขุน
ผาเมือง เพชรบูรณ 

๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๑๗ ๑๕,๒๙๔.๑๒ ๓.๐๖ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆ
ราชบุรี 

๘๕,๗๕๐ ๒๕๗,๒๕๐ ๓๔๓,๐๐๐ ๒๐ ๑๗,๑๕๐.๐๐ ๓.๔๓ 

๓๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๙๑,๔๖๕ ๔๖๑,๔๖๕ ๑๖ ๒๘,๘๔๑.๕๖ ๕ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆพุทธ

ปญญาศรีทวารวดี 
๙๗๕,๐๐๐ ๕,๐๐๓,๐๐๐ ๕,๙๗๘,๐๐๐ ๒๙ ๒๐๖,๑๓๗.๙๓ ๕ 

๓๒ วิทยาลัยสงฆพิจติร ๙๘๐,๐๐๐ ๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๑๒ ๘๑,๖๖๖.๖๗ ๕ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆ

สุพรรณบุรีศรี
สุวรรณภูม ิ

๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๑๖ ๒๘,๑๒๕.๐๐ ๕ 

๓๔ วิทยาลัยสงฆ
ระยอง 

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๑๘,๑๘๑.๘๒ ๓.๖๔ 

๓๕ วิทยาลัยสงฆ
มหาสารคาม 

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๗,๖๙๒.๓๑ ๑.๕๔ 

๓๖ วิทยาลัยสงฆสุ
ราษฎรธานี 

๐ ๐ ๐ ๑๗ ๐ ๐ 

๓๗ วิทยาลัยสงฆ
อุทัยธานี 

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๗,๖๙๒.๓๑ ๑.๕๔ 

๓๘ วิทยาลัยสงฆ
เพชรบุรี 

๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๓ 

๓๙ วิทยาลัยพุทธศาสตร 
นานาชาต ิ

ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

๔๐ วิทยาลัยสงฆ 
นครนานฯ 

ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

รวม ๓๓,๙๗๖,๖๑๐ ๖๓,๗๐๕,๗๕๗ ๙๗,๖๘๒,๓๖๗ ๑๒๒๒ ๗๙,๙๓๖.๔๗  
เฉลี่ย  ๓.๗๔ 



๖๘ 
 

หมายเหตุ  ๑. อาจารยประจําทั้งหมด ๑,๒๒๔ รูป/คน (ไมรวมอาจารยของวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ  
                  ๑๒ รูป/คน และวิทยาลัยสงฆนครนานฯ ๒๒ รูป/คน) 
              ๒. นักวิจัยไมม ี
              ๓. อาจารยลาศึกษาตอ ๒ คน (คณะครุศาสตร) 
 ๔. อาจารยประจําและนักวิจัยไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ ๑,๒๒๒ รูป/คน 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ รายการ จํานวน 
๑ รวมคะแนนผลการประเมินที่ไดจากทุกสวนงาน  ๑๔๒ 
๒ จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ ๓๘ 
๓ คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ ๓.๗๔ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๔.๗๕ คะแนน ๓.๗๔ คะแนน ๓.๗๔ ไมบรรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒.๒-๒ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต

และวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน 
     คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 
 

ที ่ สวนงาน 
อาจารย จํานวนผลงานวิชาการ แยกตามคาถวงน้ําหนัก 

คะแนน + 
นักวิจัย 

๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ รวม 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๒.๕๐   ๒ ๓๑ ๒ ๓๕ ๕.๐๐ 

๒ คณะพุทธศาสตร ๕๖  ๔ ๕ ๙ ๕ ๒๓ ๕.๐๐ 

๓ คณะครุศาสตร ๕๓   ๒ ๒ ๙ ๑๓ ๕.๐๐ 

๔ คณะมนุษยศาสตร ๔๔   ๕ ๕  ๑๐ ๓.๙๘ 

๕ คณะสังคมศาสตร ๑๐๖ ๒๖ ๑ ๒๙ ๒๐ ๑ ๗๗  ๕.๐๐ 

๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓๑ ๖ ๕ ๒ ๑ ๖ ๒๐ ๕.๐๐ 

๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒๙   ๒๑ ๙ ๑ ๓๑ ๕.๐๐ 

๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๖๐ ๙ ๓ ๑๐ ๓๑ ๒ ๕๕ ๕.๐๐ 

๙ วิทยาเขตขอนแกน ๖๙ ๔  ๗ ๑๑ ๓ ๒๕ ๕.๐๐ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๐ ๑๔ ๑ ๘ ๓ ๒ ๒๘ ๕.๐๐ 

๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๐ ๓ ๑ ๑๑ ๒ ๑ ๑๘ ๕.๐๐ 

๑๒ วิทยาเขตแพร ๓๕ ๕  ๙ ๓ ๓ ๒๐ ๕.๐๐ 

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๓๑ ๓๔ ๓ ๑ ๒ ๖ ๔๖ ๕.๐๐ 

๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓๓.๕๐ ๖ ๑ ๒  ๓ ๑๒ ๔.๓๓ 

๑๕ 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม 

๒๒ ๑๓ ๑ ๒ ๓  ๑๙ ๕.๐๐ 

๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค ๗๐ ๑  ๔๒ ๕  ๔๘ ๕.๐๐ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๓๐ ๑๐ ๑ ๔  ๒ ๑๗ ๕.๐๐ 

๑๘ วิทยาลัยสงฆเลย ๒๐ ๙ ๑ ๖ ๒ ๓ ๒๑ ๕.๐๐ 

๑๙ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๒๑ ๘    ๔ ๑๒ ๕.๐๐ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๕๕ ๑๑  ๙ ๒ ๕ ๒๗ ๕.๐๐ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ๓๘ ๑๙ ๒ ๔ ๑ ๑ ๒๗ ๕.๐๐ 

๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๒๐ ๒  ๑  ๑ ๔ ๒.๕๐ 

๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๒๔ ๓ ๑ ๑๑ ๑  ๑๖ ๕.๐๐ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๒๓ ๙  ๑๐  ๑ ๒๐ ๕.๐๐ 



๗๐ 
 

ที ่ สวนงาน 
อาจารย จํานวนผลงานวิชาการ แยกตามคาถวงน้ําหนัก 

คะแนน + 
นักวิจัย 

๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ รวม 

๒๕ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๒๓ ๑๐    ๕ ๑๕ ๕.๐๐ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๓๑ ๑๔  ๓ ๑ ๑ ๑๙ ๕.๐๐ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๒๓ ๖  ๒ ๒ ๑ ๑๑ ๕.๐๐ 

๒๘ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง ๑๗ ๓     ๓ ๐.๘๘ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๒๐ ๑  ๕ ๕  ๑๑ ๕.๐๐ 

๓๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๑๖ ๗  ๑ ๓  ๑๑ ๕.๐๐ 

๓๑ 
วิทยาลัยสงฆพุทธปญญา 
ศรีทวารวดี 

๒๙ ๗ ๑ ๔ ๑๐ ๑ ๒๓ ๕.๐๐ 

๓๒ วิทยาลัยสงฆพิจิตร ๑๒   ๒ ๒ ๑ ๕ ๕.๐๐ 

๓๓ 
วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรี
สุวรรณภูม ิ

๑๖ ๔ ๑  ๔  ๙ ๕.๐๐ 

๓๔ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม ๑๓ ๕  ๑ ๓  ๙ ๕.๐๐ 

๓๕ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี ๑๓ ๓     ๓ ๑.๑๕ 

๓๖ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี ๑๐   ๓ ๒  ๕ ๕.๐๐ 

๓๗ วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี ๑๗ ๕  ๒ ๕  ๑๒ ๕.๐๐ 

๓๘ วิทยาลัยสงฆระยอง ๑๑ ๒     ๒ ๐.๙๑ 

๓๙ วิทยาลัยพุทธศาสตร
นานาชาต ิ

ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

๔๐ วิทยาลัยสงฆนครนานฯ ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

รวม ๑๒๒๔ ๒๕๙ ๒๗ ๒๒๖ ๑๘๐ ๗๐ ๗๖๒  
เฉลี่ย ๑๗๓.๗๕ ๔.๕๗ 

 
หมายเหตุ  ๑. อาจารยประจําทั้งหมด ๑,๒๒๔ รูป/คน (ไมรวมอาจารยของวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ  
                  ๑๒ รูป/คน และวิทยาลัยสงฆนครนานฯ ๒๒ รูป/คน) 
              ๒. นักวิจัยไมม ี
     ๓. ในตัวบงชี้นี้นับอาจารยประจําทั้งหมดและนักวิจัยทั้งหมดรวมกัน จํานวน ๑,๒๒๔ รูป/คน  
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ รายการ จํานวน 
๑ จํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด ๗๖๒ 

   - จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนัก ๐.๒๐ ๒๕๙ 
   - จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนัก ๐.๔๐ ๒๗ 
   - จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนัก ๐.๖๐ ๒๒๖ 
   - จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนัก ๐.๘๐ ๑๘๐ 
   - จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนัก ๑.๐๐ ๗๐ 

๒ รวมคะแนนผลการประเมินที่ไดจากทุกสวนงาน  ๑๗๓.๗๕ 
๓ จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๓๘ 
๔ คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๔.๕๗ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๔.๕๑ คะแนน ๔.๕๗ คะแนน ๔.๕๗ บรรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๓-๑ บัญชีรายชื่อผลงานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒.๓-๒ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒.๓-๓ รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒.๓-๔ วารสาร 
๒.๓-๕ หนังสือและตํารา 
๒.๓-๖ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔   งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการนําไปใช
ประโยชน 

ชนิดของตัวบงชี ้      ผลลัพธ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ สวนงาน 
จํานวนงานวิจัย

ทั้งหมด 
จํานวนงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชน 

คะแนน 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๐ ๐ ๐ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๔ ๑ ๒.๕๐ 
๓ คณะครุศาสตร ๐ ๐ ๐ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ๐ ๐ ๐ 
๕ คณะสังคมศาสตร ๖ ๔ ๕ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๙ ๕ ๕ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔ ๑ ๒.๕๐ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๑๐ ๔ ๔ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๒๑ ๑ ๐.๔๘ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๓ ๑ ๓.๓๓ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๖ ๓ ๕ 
๑๒ วิทยาเขตแพร ๑๕ ๘ ๕ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๑๒ ๕ ๔.๑๗ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๔ ๔ ๕ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๕ ๑ ๒ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค ๑๘ ๘ ๔.๔๔ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๓ ๓ ๕ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆเลย ๕ ๔ ๕ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๐ ๐ ๐ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๐ ๐ ๐ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ๐ ๐ ๐ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๕ ๑ ๒ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๑๒ ๑๒ ๕ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๗ ๕ ๕ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๐ ๐ ๐ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๓ ๓ ๕ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๖ ๒ ๓.๓๓ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ ๕ ๕ ๕ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๔ ๔ ๕ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๔ ๔ ๕ 



๗๓ 
 

ที ่ สวนงาน 
จํานวนงานวิจัย

ทั้งหมด 
จํานวนงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชน 

คะแนน 

๓๑ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ๖ ๖ ๕ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆพิจิตร ๐ ๐ ๐ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ ๓ ๑ ๓.๓๓ 
๓๔ วิทยาลัยสงฆระยอง ๑ ๑ ๕ 
๓๕ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม ๐ ๐ ๐ 
๓๖ วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี ๐ ๐ ๐ 
๓๗ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี ๐ ๐ ๐ 
๓๘ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี ๐ ๐ ๐ 
๓๙ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 
๔๐ วิทยาลัยสงฆนครนาน ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 
     

 
รวม ๑๘๑ ๙๗ ๑๐๗ 

 
 

สรุปผลการดําเนินงาน  
 

ที ่ รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนงานวิจัยทั้งหมด เรื่อง ๑๘๑ 
๒ จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน  เรื่อง ๙๗ 
๓ รวมคะแนนผลการประเมินที่ไดจากทุกสวนงาน คะแนน ๑๐๗ 
๔ คาเฉลี่ยของผลการประเมินที่ไดของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย คะแนน ๒.๘๒ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๓.๕๑ คะแนน ๒.๘๒ คะแนน ๒.๘๒ ไมบรรลุ 

 
 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๔-๑  รายงานผลการตรวจประเมินคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 

 
 
 
 
 



๗๔ 
 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ ๒ 
 

จุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีหนวยงานวิจัยในวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ เพื่อความคลองตัวในการบริหาร

งานวิจัยในแตละพ้ืนที่ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
งานวิจัยที่บูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนายังมีนอย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรสงเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวิจัยแกผูเรียน 

นําไปสูการรวมสรางงานวิจัยและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใชประโยชนในเชิงวิชาการและพัฒนาความ
เขมแข็งใหชุมชนและสังคม 

๒. ควรสงเสริมการกําหนดโจทยวิจัยที่เปนนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติเพื่อตอบโจทยความทาทายทางสังคม  
 



๗๕ 
 

องคประกอบที่ ๓    การบริการวิชาการ 
 
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑   การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑.กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือระหวางคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆหรือหนวยงานเทียบเทา    
      

     ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณดาน
บริการวิชาการทั้งสิ้น ๕๗๗,๐๔๕,๒๘๐ บาท เพื่อดําเนินงาน
โครงการดานการบริการวิชาการ ๕๐๘ โครงการ และปงบประมาณ 
๒ ๕ ๖ ๓  อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ด า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ทั้ ง สิ้ น 
๕๕๘,๕๔๓,๘๑๐ บาท เพื่อดําเนินงานโครงการดานการบริการ
วิชาการ ๒๒๘ โครงการ  ทั้งนี้ โครงการบริการวิชาการแกสังคมของ
มหาวิทยาลัยที่สรางความเขมแข็งกอประโยชนเกิดคุณคาตอชุมชน
และสังคมอยางโดดเดน ไดแก โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน โครงการอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานแกประชาชนทั่วไป 
โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา โครงการสังฆะเมตตาพัฒนา
ชุมชนผูสูงวัยและโครงการหมูบานรักษาศีล ๕  
   ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งเปนการบริการวิชาการครอบคลุมพื้นที่ 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.วังนอย จ.พระนคร ศรีอยุธยา  
     ในสวนภูมิภาค มหาวิทยาลัยตั้งศูนยอํานวยการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๒๖ ศูนยซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูที่
วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการแตละ
ศูนยกํากับดูแลพระสอนศีลธรรมในพื้นที่    
     กระบวนการกําหนดโรงเรียนเปาหมาย คือ คณะกรรมการ
บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน ๒๖ ศูนย ประกอบดวย ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรม 

 
 

 
 
๓ . ๑ . ๑ - ๑  แผนปฏิ บั ติ ก า รป ร ะจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย 
๓ . ๑ . ๑ -๒  แ ผ นปฏิ บั ติ ก า รป ร ะจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย 
๓.๑.๑-๓  คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๑-๔ คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๑-๕  โครงสรางการบริหารสํานักงาน
พระสอนศีลธรรม 
๓.๑.๑-๖  คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการ
บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในสวน
ภูมิภาค 
๓.๑.๑-๗  รายชื่อผูบริหารและเจาหนาที่
ประจําศูนยอํานวยการโครงการพระสอน
ศีลธรรม 
 

 



๗๖ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การการอาชีวศึกษา สํานักงานพระพุทธ ศาสนาแหงชาติ และคณะ
สงฆในพื้นที่  คัดเลือกพระสอนศีลธรรมและกําหนดโรงเรียน
เปาหมาย สงมายังสํานักงานพระสอนศีลธรรม เพื่อรวบรวม
วิเคราะห จัดทําเปนแผนปฏิบัติการ เสนอคณะกรรมการดําเนินงาน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดเปาหมายการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม คือ (๑) จํานวนพระสอนศีลธรรมสอน
พระพุทธศาสนาแกนักเรียนในสถานศึกษา ๑๘,๐๐๐ รูป (๒) 
จํานวนนักเรียนที่ไดรับการยกยองดานคุณธรรม ๗๗ จังหวัด (๓) 
จํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมินอัตลักษณวิถีพุทธ ๑๐๐ โรงเรียน 
 ๒.จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือ
องคการเปาหมายที่กําหนดในขอ ๑      
 

     มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประกอบดวยตัวแทนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวแทนจากภาคโรงเรียน วิทยา
เขต วิทยาลัยสงฆและพระสอนศีลธรรม จัดทําแผนยุทธศาสตรพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน  
     คณะทํางานวิเคราะหผลการดําเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในระยะที่ผานมา สํารวจขอมูลดานกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ สัมภาษณผูบริหาร และผูมีสวนได
สวนเสีย ประเมินสถานการณสภาพแวดลอม กําหนดเปนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ สอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก
สังคมใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
     ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓ คณะกรรมการอํานวยการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ โครงการขยายหองเรียน หนวยวิทยบริการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และคณะสงฆ 
จัดทํ าแผนบริการวิชาการ  ในรูปแผนปฏิบัติ การประจํ าป
งบประมาณของสํานักงานพระสอนศีลธรรม ดังนี ้
    ๑) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไดรับ
งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๕๐๙,๒๔๐ บาท 

 
 
 

๓.๑.๒-๑  แผนแมบทสํานักงานพระสอน
ศีลธรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๓ .๑ .๒ -๒   แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สํานักงานพระ
สอนศีลธรรม 
๓ . ๑ . ๒ - ๓  แผนปฏิ บั ติ ก า รป ร ะจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สํานักงานพระ
สอนศีลธรรม 
 
 

 

 



๗๗ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
    ๒) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไดรับ
งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๐,๙๑๖,๙๐๐ บาท   
 ๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความ
เขมแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 

     มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ
คัดเลือกพระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดเขาไปสอนในโรงเรียน โดย
กําหนดบทบาทหนาที่ คือ (๑) สอนวิชาพระพุทธศาสนาตาม
หลักสูตร (๒) นํานักเรียนฝกสมาธิบริหารจิตเจริญปญญา (๓) 
ทบทวนธรรมศึกษาใหนักเรียน และ (๔) ใหการสนับสนุนโรงเรียน
วิถีพุทธ 
     พระสอนศีลธรรมจึงเปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเขา
สูโรงเรียนวิถีพุทธตามนโยบายของรัฐบาล ขณะเดียวกัน สํานักงาน
พระสอนศีลธรรมและสถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย รวมกับสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อบูรณาการพุทธธรรมสู
ระบบการศึกษาไทย ไดกําหนดเกณฑอัตลักษณ ๒๙ ประการ เพื่อ
พัฒนายกระดับจากโรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา  
     ในป พ.ศ.๒๕๕๓ -๒๕๖๑ โรงเรียนที่มีพระสอนศีลธรรมเขาไป
ปฏิบัติหนาที่สอนศีลธรรมในโรงเรียน ไดรับการคัดเลือกเปน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา  ๑,๐๖๕  แหง จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  
    พรอมกันนี้ มีวิทยาลัยอาชีวะที่ไดรับการคัดเลือกเปนวิทยาลัย
อาชีวะวิถีพุทธชั้นนํายอดเยี่ยม รุนที่ ๑ จํานวน ๓๗ โรงและมีการ
ติดตามประเมินผลโรงเรียนที่ดําเนินการโครงงานคุณธรรม
สงเสริมอัตลักษณอยางตอเนื่อง จํานวน ๒๐ โรง 
    ปการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดคัดเลือกโรงเรียนวิถี
พุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๑๐ เปนแบบอยาง
ที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธ จํานวน ๑๐๔ โรงเรียน 
    วิทยาลัยไดรับรางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธชั้นนํา จํานวน ๒๕ แหง 
    โรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุนที่ ๓ 
จํานวน ๒๗ แหง 

 
 
 
๓ .๑.๓-๑  สรุปงานมหกรรมส ง เสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานพระพุทธศาสนาปที่ ๔ 
๓.๑.๓-๒  ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องผล
การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ 
๑๐ 
๓.๑.๓-๓  ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องผล
การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
รุนที่ ๓ 
๓.๑.๓-๔  รายชื่อสถานศึกษาอาชีวะวิถ
พุทธชั้นนํา 
๓.๑.๓-๕ รายงานโครงการศึกษาและ
พัฒนาอาชีวะศึกษาวิถีพุทธ 
๓ .๑ .๓ -๖  ราย งานประจํ าป  ๒๕๖๒ 
สํานักงานพระสอนศีลธรรม  
๓.๑.๓-๗ รายงานวิจัยเรื่องสภาพปญหา
และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
โรงเรียนในโครงการวิถีพุทธ 
๓.๑.๓-๘ รายงานผลการวิจัยเรื่องการ
พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู
พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเปนฐาน 
การเรียนรูที่ เหมาะสมกับผู เรียนระดับ
การศึกษาขั้ นพื้ นฐ านในสั งคมไทยยุ ค
ปจจุบัน 
๓.๑.๓-๙ รายงานการศึกษาทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 
 

 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง   
 

 
 

 



๗๘ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     โรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตาม
นโยบายปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียนและพัฒนาผูเรียนตามแนวทาง
ประชารัฐ  ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๒  ไดรับการคัดเลือก
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา จํานวนทั้งสิ้น ๑,๑๖๙ 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 และรับรางวัลวิถีพุทธพระราชทาน ๒๗ แหง 
   - พ.ศ.๒๕๖๐  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๘ จํานวน ๑๐๐ 
โรงเรียน และรับรางวัลวิถีพุทธพระราชทาน ๓๔ แหง 
   - พ.ศ.๒๕๖๑  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๙ จํานวน ๑๐๐ 
โรงเรียน และวิทยาลัยอาชี วะวิถีพุทธชั้ นนํ ายอดเยี่ ยม รุ น
ที ่๑ จํานวน ๓๗ โรง  
    - พ.ศ.๒๕๖๒  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๑๐ จํานวน ๑๐๔ 
โรงเรียน สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๒ จํานวน ๒๕ แหง 
และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุนที่ ๓ จํานวน ๒๗ แหง 

๓.๑.๔ เว็บไซตสํานักงานพระสอนศีลธรรม 
https://www.krupra.net/v3/index.php 

 ๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย 
 

     เครื อข ายความร วมมือเพื่ อการพัฒนาโรง เรียนซึ่ ง เปน
กลุมเปาหมายในการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวยองคกรและหนวยงาน ดังนี้ 
    ๑. คณะสงฆ ๑๘ ภาค ใน ๗๗ จังหวัด 
    ๒. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
    ๓. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
    ๔. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

 
 
 

๓ . ๑ .๕ -๑  คํ าสั่ ง มหาวิ ทยาลั ย  เ รื่ อ ง 
คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓ .๑ .๕ -๒   แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สํานักงานพระ
สอนศีลธรรม 
 



๗๙ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
    ๕. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
    ๖. สํานักงานคณะกรรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) 
    ๗. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) 
     
 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆทุกแหง มีสวนรวมใน
การดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบัน
ตามขอ ๒ โดยมีจํานวนอาจารยจากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย
สงฆทุกแหงเขารวม ไมนอยกวารอยละ ๕ ของอาจารยทั้งหมด
ของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ 
 

     ผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่ ในคณะ 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   คํ าสั่ งมหาวิทยาลัยแตงตั้ ง
คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๖-๒   คํ าสั่ งมหาวิทยาลัยแตงตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
๓.๑.๖-๓  คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการ
บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในสวน
ภูมิภาค 
 

 

 
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 บรรลุ 

 



๘๐ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒   ผลการบริการวิชาการทีเ่สริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน  

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ สวนงาน คะแนน 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๕ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๕ 
๓ คณะครุศาสตร ๐ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ๕ 
๕ คณะสังคมศาสตร ๕ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๕ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๐ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๕ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๕ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๕ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๕ 
๑๒ วิทยาเขตแพร ๕ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๕ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๕ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๕ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค ๕ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๕ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆเลย ๕ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๕ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๐ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ๕ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๕ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๕ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๕ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๐ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๕ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๕ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ ๕ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๐ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๕ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ๕ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆพิจิตร ๐ 



๘๑ 
 

ที ่ สวนงาน คะแนน 
๓๓ วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ ๕ 
๓๔ วิทยาลัยสงฆระยอง ๕ 
๓๕ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม ๕ 
๓๖ วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี ๕ 
๓๗ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี ๐ 
๓๘ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี ๐ 
๓๙ สํานักงานพระสอนศีลธรรม ๕ 
๔๐ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาต ิ ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่

เปนเลิศ (EdPEx) 
๔๑ วิทยาลัยสงฆนครนาน ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่

เปนเลิศ (EdPEx) 
   

 รวม ๑๕๕ 
 
 

สรุปผลการดําเนินงาน  
 

ที ่ รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ รวมคะแนนผลการประเมินที่ไดจากทุกสวนงาน คะแนน ๑๕๕ 

๒ 
จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานที่รับผิดชอบใน
สวนกลาง 

สวนงาน ๓๙ 

๓ คาเฉลี่ยของผลการประเมินที่ไดของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย
และสวนงานที่รับผิดชอบในสวนกลาง 

คะแนน ๓.๙๗ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๓.๕๑ คะแนน ๓.๙๗ คะแนน ๓.๙๗ บรรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๓.๒-๑  รายงานผลการตรวจประเมินคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 
๓.๒.๒  สรุปขอมูลการบริการวิชาการทีเ่สริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน 
๓.๒.๓ สรุปงานมหกรรมสงเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ดานพระพุทธศาสนาปที่ ๔ ของสํานักงานพระสอนศีลธรมในโรงเรียน 
 
 
 



๘๒ 
 

 
วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ ๓ 
 

จุดแข็ง 
      การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสังคมของมหาวิทยาลัย มีเครือขายการดําเนินงาน
ครอบคลุมทั่วประเทศ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรกําหนดภาระงานใหคณาจารยเขามามีบทบาทในการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาและ

นําผลการดําเนินงานไปบูรณาการหรือพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยใหมากข้ึน 
๒. ควรจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม มุงเนนใหเกิดผลลัพธที่สรางประโยชนแกชุมชนทองถิ่นและ

สังคมตามจุดเนน อัตลักษณและความไดเปรียบเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยประสานความรวมมือกับ
เครือขายสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 



๘๓ 
 

องคประกอบที่ ๔   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

     มหาวิทยาลัยกําหนดสวนงานรับผิดชอบภารกิจทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
     ๑. สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจ
เกี่ยวกับงานธรรมวิจัย ธรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนอภิธรรม 
การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย 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 และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวของ 
     ๔. สํานักวิชาการในวิทยาเขต ๑๑ แหง มีภารกิจเกี่ยวกับงาน
วิชาการของวิทยาเขต งานทะเบียนและวัดผล งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและหองสมุด งานวิจัย งานมาตรฐาน งานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
งานจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเผยแพร ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
วิปสสนากรรมฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรชาและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 
     ๕. สํานักงานวิชาการในวิทยาลัย ๒๔ แหง มภีารกิจเกี่ยวกับ งาน
รับสมัครและคัดเลือกนิสิต งานกองทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต 
งานวัดผลการศึกษา งานหลักสูตรและสงเสริมประสิทธิภาพการสอน 
งานตําราและเอกสารทางวิชาการ งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานจัดกิจกรรม
ส ง เสริมสนับสนุนเผยแพร  ทะนุบํ ารุ งพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
๔.๑.๑-๑  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ภารกิจ อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของสวนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒ 
๔.๑.๑-๒  โครงสรางการบริหารของสวน
งานดานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 



๘๔ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
วิปสสนากรรมฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรพชา
และอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 
 ๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 

     แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒  กําหนด ยุทธศาสตรที่ ๔ 
พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมี
คุณภาพ เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เปาประสงคมี 
๒ เปาประสงค คือ เปาประสงคที่ ๔.๑ ผลงานดานพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ และเปาประสงคที่ ๔.๒ นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนา
และศิ ลปวัฒนธรรมที่ เ กิ ดจากการบู รณาการงานส ง เสริ ม
พระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม ประกอบดวยกลยุทธ ๔ กล
ยุทธ คือ 
     ๑. เรงรัดการจัดทําแผนสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของทุกสวนงานที่เกี่ยวของ 
     ๒. สนับสนุนและพัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
     ๓.  สร างและพัฒนาเครือข ายความร วมมืองานส ง เสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
    ๔. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยการบูรณาการ
งานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 
     ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจัดทําแผนทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประจําป โดยจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน ๘๖,๕๕๔,๐๔๐ บาท โดยกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ของแผน ดังนี้ 
   ๑. จํานวนผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับ
การยกยองหรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ คาเปาหมาย 
๑๐ ผลงาน 
   ๒. จํานวนนวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่
เกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก
สังคม คาเปาหมาย ๑๐ นวัตกรรม 

 
 

 
๔.๑.๒-๑ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผน 
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  (หนา ๔๓-๔๔) 
๔ .๑ .๒ -๒  แผนปฏิบั ติ ก ารประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.๑.๒-๓ แผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๘๕ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

          มหาวิทยาลัยมอบผูรับผิดชอบกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนางาน
สงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ 
เปนที่ยอมรับทั้ ง ในระดับชาติและนานาชาติ  ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ดังนี้ 
      ๑. รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแพร 
      ๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
      ๓. ผูอํานวยการสถาบันวิปสสนาธุระ 
      ๔. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ๑๑ รูป ในวิทยาเขต ๑๑ แหง 
    ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กองแผนงานและกองกิจการวิทยา
เขต สํานักงานอธิการบดี ติดตามผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส 
และรายงานตอผูบริหาร 

 
 

 
๔.๑.๓  รายงานผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 
๑๒ พ.ศ.๒๕๖๒ และรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 ๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

   ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม มีการดําเนินงานสําเร็จตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
ดังนี้ 
   ๑. จํานวนผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับ
การยกยองหรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ คาเปาหมาย 
๑๐ ผลงาน  
   ผลการดําเนินงานพบวา ผลงานดานพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลระดับชาติ ๙
รางวัล ไมบรรลุเปาหมาย 
   ๒. จํานวนนวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่
เกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก
สังคม คาเปาหมาย ๑๐ นวัตกรรม 
   ผลการดําเนินงานพบวา นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนา
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการแกสังคม ๑๑ ชิ้นงาน บรรลุเปาหมาย 

 

 
๔.๑.๔ รายงานผลการดําเนินงานแผน
ทะนุบํ ารุ งพระพุทธศาสนาและศิลป 
วัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 

 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   

 
 



๘๖ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
   คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคมพิจารณาผลการประเมินแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม  ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และให
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ดังนี้  
   ๑) ปรับวิธีการประเมินโครงการให เปนการประเมินตาม
วัตถุประสงคของโครงการและใหสะทอนผลลัพธที่ตอบสนองตัวชี้วัด
ระดับแผน 
   ๒) วิเคราะหโครงการที่ไดรับงบประมาณประจําป เพื่อขับเคลื่อน
โครงการใหบรรลุเปาหมาย โดยใชเครือขายคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย 
   ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม ไดวิเคราะหโครงการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ คัดเลือกมาเพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมาย 
โดยใชเครือขายคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย บรรจุในแผนทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒   

๔.๑.๕ แผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 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 วิทยาเขตสุรินทร   สถานี  มจร วิทยาเขต
อุบลราชธานี   
     ๓. สถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (MCU TV) 
     ๔. เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

 

 
 
๔.๑.๖-๑ วารสารพุทธจักร 
๔.๑.๖-๒ โครงการสถานีโทรทัศนเพื่อ
การศึกษาและเผยแผธรรมะ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV) 
๔.๑.๖-๓  โครงการเผยแผธรรมะทางวิทยุ
โทรทัศน  
๔.๑.๖-๔  เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
 

 ๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ     

 

 

 
 
 
 



๘๗ 
 

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 
๖ ขอ ๖ ขอ ๕ บรรล ุ

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒   ผลการสืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสรางสรรค   

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ สวนงาน คะแนน 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๕ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๕ 
๓ คณะครุศาสตร ๐ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ๐ 
๕ คณะสังคมศาสตร ๕ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๕ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๐ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๕ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๕ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๐ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๐ 
๑๒ วิทยาเขตแพร ๕ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๕ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๕ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๐ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค ๕ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๕ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆเลย ๕ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๕ 



๘๘ 
 

ที ่ สวนงาน คะแนน 
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๐ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ๕ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๐ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๕ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๕ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๐ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๕ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๐ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ ๐ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๐ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๕ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ๕ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆพิจิตร ๐ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ ๕ 
๓๔ วิทยาลัยสงฆระยอง ๐ 
๓๕ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม ๐ 
๓๖ วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี ๐ 
๓๗ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี ๐ 
๓๘ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี ๐ 
๓๙ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๐ 
๔๐ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาต ิ ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่

เปนเลิศ (EdPEx) 
๔๑ วิทยาลัยสงฆนครนาน ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่

เปนเลิศ (EdPEx) 
   

 รวม ๑๐๐ 
 
 

สรุปผลการดําเนินงาน  
 

ที ่ รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ รวมคะแนนผลการประเมินที่ไดจากทุกสวนงาน คะแนน ๑๐๐ 

๒ 
จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานที่รับผิดชอบใน
สวนกลาง 

สวนงาน ๓๙ 

๓ คาเฉลี่ยของผลการประเมินที่ไดของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย
และสวนงานที่รับผิดชอบในสวนกลาง 

คะแนน ๒.๕๖ 

 

 
 



๘๙ 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๓.๕๑ คะแนน ๒.๕๖ คะแนน ๒.๕๖ ไมบรรลุ 

 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๔.๒-๑  รายงานผลการตรวจประเมินคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 
๔.๒-๒ สรุปขอมูลการสืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

แบบสรางสรรค 
 

 
 
 
วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ ๔ 
 
จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ เกี่ยวของกับ
พระพุทธศาสนา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สอดคลองกับ ปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
โครงการในแผนทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมยังไมสะทอนผลลัพธตามตัวชี้วัดระดับ

แผน สงผลใหการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของแผนไมไดเปนผลมาจากโครงการ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ควรวิ เคราะหโครงการที่ไดรับงบประมาณประจําป และคัดเลือกบรรจุในแผนทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมาย โดยใชเครือขายคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย 
  ๒. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ทําหนาที่สืบสาน รักษาและตอยอด
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสรางสรรค เชน พุทธศิลปกรรม ประเพณี พิธีกรรม โดยใช
กระบวนการศึกษา วิจัย สรางองคความรู อยางมีสวนรวม เพื่อเพิ่มคุณคาทางจิตใจและมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ใหแกวัดหรือชุมชน  
 



๙๐ 
 

องคประกอบที่ ๕    การบริหารจัดการ 
 

                        ตัวบงช้ีที่ ๕.๑    การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและ
 เอกลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับ
วิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตาม
ตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ 
 

    มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
กําหนดวิสัยทัศนวา “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” 
หมายถึงการเปนมหาวิทยาลัยที่เปนที่รูจัก และไดรับการยอมรับ
ของสถาบันที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วโลก ประกอบดวย 
ประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร ๑๒ เปาประสงค ๓๕ ตัวชี้วัด 
๓๘ กลยุทธ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ ใหเปนไปตามนว
ลักษณ ของบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย ๔ เปาประสงค ๑๕ 
ตัวชี้วัด ๑๓ กลยุทธ 
     ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหมีคุณภาพทั้ง
ในระดับ ชาติและนานาชาติ ประกอบดวย ๓ เปาประสงค ๖ 
ตัวชี้วัด ๘ กลยุทธ 
     ยุทธศาสตรที่  ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมี
คุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบดวย ๒ 
เปาประสงค ๕ ตัวชี้วัด ๕ กลยุทธ 
     ยุทธศาสตรที่  ๔ พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและ
ทะนุบํ ารุง ศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้ งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ประกอบดวย ๒ เปาประสงค ๒ ตัวชี้วัด 
๔ กลยุทธ 
     ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธ
บูรณาการ ประกอบดวย ๑ เปาประสงค ๗ ตัวชี้วัด ๘ กลยุทธ 
     มหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธทางดานการเงิน ซึ่งไดประเมิน
ทรัพยากรที่ใชการดําเนินงาน รวมถึงแหลงที่มาของเงินทุนในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจใหสัมฤทธิ์ผล ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

 
 
 

 
 
๕.๑.๑-๑  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในชวงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่  ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๑.๑-๒  แผนกลยุทธทางดานการเงิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๕ .๑ .๑ -๓   แผน ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๕ .๑ .๑ -๔  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า รป ระจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 



๙๑ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
      มหาวิทยาลัยแปลงแผนพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ใน ๕ ยุทธศาสตร โดยมีการจัดสรร
งบประมาณ ทั้งสิ้น ๒,๖๑๙,๙๙๘,๒๓๐ บาท แยกตามยุทธศาสตร 
ดังนี้ 
      ยุทธศาสตรที่  ๑ การผลิตบัณฑิตฯ จัดสรรงบประมาณ 
๑,๑๑๖,๘๒๒,๑๖๐ บาท 
      ยุทธศาสตรที่  ๒ สงเสริมการวิจัยฯ จัดสรรงบประมาณ 
๓๕,๔๒๑,๒๐๐ บาท 
      ยุทธศาสตรที่ ๓ การบริการวิชาการฯ จัดสรรงบประมาณ 
๕๗๗,๐๔๕,๒๘๐ บาท 
     ยุทธศาสตรที่ ๔ การทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาฯ จัดสรร
งบประมาณ ๘๖,๕๕๔,๔๐ บาท 
     ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารฯ จัดสรรงบประมาณ 
๘๐๔,๑๕๕,๕๕๐ บาท 
 ๒. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหคณะ วิทยาเขต
และวิทยาลัยสงฆทุกแหง ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขงขัน   
 

     มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหสวนงานระดับคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลั ย  โครงการขยายห องเรียนและหน วยวิทยบริการ 
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอ
หนวยในแตละหลักสูตร โดยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต เพื่อกํากับติดตาม สงเสริมและสนับสนุนการ
ดํ าเนิ น งานและมอบกองคลั งและทรัพย สิ น เป นส วน งาน
ประสานงาน โดยในปการศึกษา ๒๕๖๒ มีการดําเนินงาน ดังนี้     
        ๑) จัดทําแบบฟอรมตนทุนตอหนวยผลผลิตตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด  
        ๒) สงบุคลากรใหความรูการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตแกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียนและ
หนวยวิทยบริการ           
       ๓) กํากับติดตามการดําเนินงานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียนและหนวย
วิทยบริการ           

 

 
 
 
 

 
 
๕.๑.๒-๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.๑.๒-๒ รายงานการวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยผลผลิตของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 
โครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทย
บริการ 
๕.๑.๒-๓ รายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๙๒ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
      ๔) สังเคราะหและจัดทํารายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ปการศึกษา ๒๕๖๒ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย จัดทํารายงาน
ตนทุนตอหนวยผลผลิต และมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานตนทุนตอ
หนวยผลผลิต เปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
 ๓. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือ
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม      
 

    

        ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงโดยบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการประเมินความ
เสี่ยง ระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง แลวทําการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงพรอมทั้งจัดลําดับความเสี่ยงในแตละ
ดานพบประเด็นความเสี่ยง ตามลําดับความเสี่ยงสูงที่สุด จํานวน ๒ 
ดาน ไดแก  

       ๑) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operation Risks : 
O) ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น คือ การยืม-คืนเงินยืมทดรองจายเกิน
กําหนด ไมเปนไปตามระเบียบ และ การจัดซื้อจัดจางไมเปนตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ไมมีแผนการจัดซื้อจัดจาง 

     ๒)  ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risks : F)  ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน 
        มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการมาตรการปองกันความเสี่ยง 
โดยกําหนดโครงการกิจกรรมในการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง ๒ 
ดาน ไดแก 

     ๑) จัดทําระบบการบริหารการคลังดวยระบบ MIS ดาน 
งบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  

        - จัดอบรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ เชิงปฏิบัติการ 
Workshop ระบบ MIS ใหทุกสวนงานสามารถใชงานได อยางมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล อยางตอเนื่อง  

       - สรางเครือขายการสื่อสารทางสื่ออิเล็คทรอนิกส เชน 
กลุม Line: MCU MIS และ Facebook เพจกองคลังและทรัพยสิน 
มจร เพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารสอบถามขอขัดข
องของการปฏิบัติงาน และ สามารถปรับปรุงแกไขพัฒนาใหถูกตอง 
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เปนตน 

 
 
 
 
 
๕.๑.๓-๑  คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
๕.๑.๓-๒ คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๗๐/๒๕๖๓ เรื่อง 
แตงตั้ งคณะกรรมการและคณะทํางาน
จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินงาน ตาม
ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๕.๑.๓-๓  คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๖๐/๒๕๖๓ เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(สวนกลาง) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๕.๑.๓-๔ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
๕.๑.๓-๕ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕.๑.๓-๖ คูมือแนวทางการประเมินความ



๙๓ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๒) แจงหนังสือเวียนเพื่อกระตุนเสริมสรางความรู ความ 

เขาใจในการปฏิบัติงานดานการยืม-คืนเงินยืมทดรองจาย 
     ๓) แจงขาวสาร เผยแพรความรู ความเขาใจการจัดทํา 

แผนการจัดซื้อจัดจางและแนวทางวิธีปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัด 
จาง  

     ๔) จัดทําโครงการอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

   มหาวิทยาลัยติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและสรุป
ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูพรอมทั้งจัดทํารายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดําเนินการจัดโครงการ
กิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ พบวา ความเสี่ยง
มีระดับลดลงจากเดิม  
     การบริหารความเสี่ยงที่ เปนผลจากปจจัยภายนอกอัน
เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
         ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
อันเปนปจจัยความเสี่ยงภายนอก มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงอยางเรงดวนโดยการแตงตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน รวมทั้งออกประกาศ กําหนด
มาตรการเพื่อปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดภายในมหาวิทยาลัย 
เชน 

     - คําสั่ง ศูนยควบคุมและปองกันการระบาดของเชื้อไวรัส-
๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ศูนยควบคุมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
(COVID-๑๙) 

      - ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 
มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-
๑๙) (ฉบับที๓่) 

     - คําสั่ง ศูนยควบคุมและปองกันการระบาดของเชื้อไวรัส-
๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานกํากับดูแล 
อาคาร ๗๒ ป วิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) 

     - มาตรการชวยเหลือนิสิต ในสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

     - การตรวจคัดกรองอุณหภูมิรางกายกอนเขาภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย 

     - การปดใหบริการสถานที่ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในมหาวิทยาลัย 

เสี่ยงการทุจริต การจัดทํามาตรการปองกัน
ความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.๑.๓-๗  การติดตามการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนหลัง 
๕ .๑ .๓ -๘   ก ารติ ด ต าม ราย งาน ก าร
ประเมินผลการควบคุมภายใน สิ้ นสุด
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕.๑.๓-๙   รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในหน วยงานของรัฐ พ .ศ . 
๒๕๖๒ 
๕.๑.๓-๑๐ รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(สวนกลาง) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๑.๓-๑๑   รายงานการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๕.๑.๓-๑๒ การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕.๑.๓-๑๓  การติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่มีระดับสูง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ครั้ งที่  ๑  (ตั้ งแต เดือน ตุลาคม 
๒ ๕ ๖ ๒  – เดื อ น  มี น า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๓ ) 
ระยะเวลา ๖ เดือน 
๕.๑.๓-๑๔ การติดตามการจัดทํารายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
แรก  (ตั้ งแต เดื อน  ตุ ล าคม  ๒๕ ๖ ๒  – 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
๕.๑.๓-๑๕ เอกสารหลักฐานประกอบการ
บริหารความเสี่ ยงที่ เปนผลจากปจจัย
ภายนอกอันเนื่องจากการแพรระบาดของ



๙๔ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     - การจัดใหมีเจลแอลกอฮอลลางมือประจําทางเขาออก

อาคาร และทางเขาออกสํานักงาน 
     - การจัดระเบียบและทําความสะอาดพื้นที่ที่เปน public 

area เชน หอฉัน หอประชุม 
     - การจัดระเบียบการฉันภัตตาหารจากนั่งฉันเปนวงเปนนั่ง

ฉันเวนระยะหาง 
     - มาตรการการพักอาศัยและการเขาออกหอพักนิสิต 
     - การประกาศใหบุคลากรปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา work 

from home 
     - การจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน 
   ผลการดําเนินตามมาตรการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทําใหยัง

ไมพบการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและนิสิต รวมทั้งผูที่เดินทางเขามายังมหาวิทยาลัย 

เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
เผยแพรเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณ ราชวิทยาลั ย  หั วข อ  มหาจุฬ าฯ 
(COVID-๑๙) 
https://www.mcu.ac.th/news/detail/
๒๑๓๘๗ 

 ๔. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง ๑๐ 

ประการที่แสดงผลการดําเนินงานอยางชัดเจน     
 

     ผูบริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้
     ๑. หลักประสิทธิผล  
         ผูบริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป และกํากับติดตามผลและการบรรลุเปาหมายของการ
ดําเนินงานตามแผนเปนรายไตรมาส 
       ๒.  หลักประสิทธิภาพ  
        ผูบริหารมหาวิทยาลัยดําเนินการใหมีการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ประหยัด ไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคล 
อุปกรณเพือ่การเรียนการสอน สถานที่ เชน อาคารเรียนรวม หอประชุม ที่มี
การใชงาน เพื่อตอบสนองงานทุกพันธกิจของมหา วิทยาลัยโดยทุกสวนงาน
สามารถใชงานรวมกัน        
     ๓. หลักการตอบสนอง  
         ผูบริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยใชขอมูลจากการ
สํารวจความตองการของผูมสีวนไดสวนเสยี เชน ผูรับบริการ นิสิต 
ผูใชบัณฑิต บุคลากร เพื่อนําผลการสํารวจมาวางแผนดําเนินงาน 
     ๔. หลักภาระรับผิดชอบ  
         ดานความรับผิดชอบตอสังคม ผูบริหารมหาวิทยาลัยเปน
ผูนําทางความคิดในดานพระพุทธศาสนา โดยมีการเผยแผแนว
ทางการสรางสังคมเปนสุข ผานสื่อวิทยุโทรทัศนเปนประจํา และ
จัดทํากิจกรรม/โครงการ เพื่อลดปญหาสังคมหลายโครงการ อาทิเชน 

 
 

 
๕.๑.๔-๑  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในชวงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่  ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕ .๑ .๔ -๒   แผน ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๕ .๑ .๔ -๓  ร าย งาน ก ารป ระชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๖๒  
๕ .๑ .๔ -๔  ราย งาน การป ระชุ ม ค ณ ะ 
กรรมการการเงินและทรัพยสิน ประจําป 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
๕ .๑ .๔ -๕  เว็บ ไซตสายตรงอธิการบดี 
http://www.mcu.ac.th/atikarn/ 
๕.๑.๔-๖  เอกสารประกอบการประชุมผู 
บริหารวิชาการ 
๕.๑.๔-๗  ระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๔๔ 
๕.๑ .๔-๘  ระเบียบวาด วยการเงินและ
ทรัพยสิน 
๕.๑.๔-๙ รายงานการประชุมสภาวิชา การ 
๕.๑ .๔ -๑๐ พ.ร.บ .๒๕๔๐  ขอบั งคับ /



๙๕ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
เปนตน 
      ๕. หลักความโปรงใส  
          มหาวิทยาลัยใชกลไกและกระบวนการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยที่โปรงใส ตรวจสอบได ภายใตกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน มี
สวนงานตรวจสอบภายใน มีคณะกรรมการ ที่บุคคลภายนอกมีสวนรวม เชน 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล รวมถึง
เปดโอกาสและชองทางในการรองทุกข ผานสายตรงอธิการบดี หนาเว็ปไซต
ของมหาวิทยาลัย 
     ๖. หลักการมีสวนรวม  
         มหาวิทยาลัยบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยใชกลไกที่
ประชุมสภาวิชาการ เปดโอกาสใหผูบริหารซึ่งเปนตัวแทนจาก
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ เขารวมประชุมทุกเดือน  ในสวน
ของบุคลากร  สามารถมีสวนรวมเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
โดยมีการกําหนดสัดสวนที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเปดโอกาสให
บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นผานที่ประชุมสัมมนาที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในวาระตาง ๆ  
     ๗. หลักการกระจายอํานาจ  
         มหาวิทยาลัยกระจายอํานาจการบริหารและอํานาจการ
ตัดสินใจใหแก ผูบริหารของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หองเรียน 
หนวยวิทยบริการ โดยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร 
     ๘. หลักนิติธรรม   
         การดําเนินของมหาวิทยาลัย ผูบริหารมุงเนนความถูกตอง
ตามหลักดานนิติธรรม โดยที่การบริหารทุกระดับตองดําเนินการ
ภายใตกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ และมีบทลงโทษการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ๙. หลักความเสมอภาค  
        มหาวิทยาลัยการเปดโอกาสใหนิสิตทั้ งบรรพชิตและ
คฤหัสถ ทุกชาติเขาศึกษา รวมทั้งไมมีขอหามผูที่นับถือศาสนา
นิกายอื่น หรือศาสนาอื่น เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย และไมมีการ
กําหนดอายุของผูเรียน  
     ๑๐. หลักมุงเนนฉันทามติ   
           ผูบริหารบริหารงานโดยรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เชน ดานวิชาการ รับฟงความคิดเห็นจาก
ผูบริหารคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆทั่วประเทศ ผานสภา
วิชาการ  
 

ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 



๙๖ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๕. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน
สถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 
 

     แผนแมบทการจัดการความรู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ บูรณาการการจัดการความรูสู
องคกรแหงความเปนเลิศ ภายใตปรัชญาวา “องคกรวิถีพุทธ” 
วิสัยทัศนวา “องคกรแหงการเรียนรูวิถีพุทธ” กําหนดยุทธศาสตร
การจัดการความรู ๓ ยุทธศาสตร มีแผนการดําเนินงาน ๓ ระยะ 
คือ ระยะที่ ๑ ป พ.ศ.๒๕๖๐ เปนชวงการยกระดับองคกรแหงการ
เรียนรู ระยะที่ ๒ ป พ.ศ.๒๕๖๑ เปนชวงการแบงปนองคกรแหง
การเรียนรู ระยะที่ ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ เปนชวงการมุงสู
องคกรแหงการเรียนรูที่เปนเลิศ 
     ผลการดําเนินการจัดการความรู ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
     ๑. งานติดตามผลการดําเนินการจัดการความรูของสวนงาน 
ประกอบ ดวย ๓ กิจกรรมคือ (๑) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดการความรูสวนงาน (๒) การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู
สวนงาน และ (๓) รายงานผลการดําเนินการจัดการความรูสวน
งาน    
     โดยสวนงานตามโครงสรางการดําเนินการจัดการความรู
จํานวน ๔๒ สวนงาน มีสวนงานที่รายงานผลการดําเนินงาน 
จํานวน ๒๙ สวนงาน และไมมีรายงานผลการดําเนิน จํานวน ๑๓ 
สวนงาน 
     ๒. การนําเสนอผลการจัดการความรูในวันแหงการจัดการ
ความรู (KM Day)  ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีสวนงานนําเสนอผลงาน
ระดับสวนงานจํานวน ๒๙ สวนงาน และระดับบุคคลจํานวน ๑๘ 
ราย คัดเลือกเปน ๓ ประเภท คือ (๑) แนวปฏิบัตทิี่ดีในการจัดการ
ความรู (๒) ผูเชี่ยวชาญการจัดการความรูสายวิชาการและสาย
ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ ช า ชี พ  ( Buddhist academic expert and 
supporter expert) และ (๓) ผูเชี่ยวชาญการประสานงานจัดการ
ความรู (KM Facilitator expert) 

 

 
 
๕.๑.๕-๑ แผนแมบทการจัดการความรู 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
๕ .๑ .๕ -๒  คู มื อ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.๑.๕-๓ รายงานผลการจัดการความรูเพื่อ
มุงสูองคกรแหงความเปนเลิศและภาพการ
จัดแสดงนิทรรศการ ประจําป ๒๕๖๒  
 

 ๖. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   
 

        มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๖ ป (ปงบประมาณ 
๒๕๕๙-๒๕๖๔) และ แผนแมบทการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 
 
๕.๑.๖-๑  แผนอัตรากําลัง ๖ ป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๔  
๕.๑.๖-๒  แผนแมบทการพัฒนาบุคลากร 



๙๗ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครอบคลุมทั้ง
บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
   ในแผนแมบทการพัฒนาบุคลากร กําหนดแนวทางการติดตาม
ประเมินผลไวดังนี้   
   ๑. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทํา
หนาที่กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรประจําป  
   ๒. มีการติดตามประเมินผลตามเปาหมายรายยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาบุคลากร     
   ๓. ใหมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานนําแผนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ/
หนวยงาน  
   ๔. นําตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปกําหนดเปนสวนหนึ่งใน
การประเมินผล สําหรับรายบุคคล  
   ๕. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงานในระดับปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่
กําหนดใหมีการประเมินแผนฯ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนใหสอดคลองกับ สถานการณ  
   ๖.ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานและปรับปรุงแผนฯ 
   ในป งบประมาณ  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมอบหมายคณ ะ       
วิทยาเขตและวิทยาลัย ดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรของ และกองกลางติดตามผลในภาพรวม มีผลการ
ดําเนินการ ดงันี ้
   ๑. คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย จํานวน ๔๐ แหง มีสวนงานที่มีการ
กํากับติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร จํานวน ๒๖ สวนงาน และไมดําเนินการ  ๑๔ สวนงาน 
   ๒. กองกลาง สํานักงานอธิการบดี กํากับติดตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดย
กําหนดตัวชี้วัดแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จํานวน ๒ ตัวชี้วัดคือ 
         ๑) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  คาเปาหมายรอยละ ๑๐  
             -จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสราง
ผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น สําหรับผูดํารง
ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ และตําแหนงธุรการและบริหารทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
๕.๑.๖-๓ แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒  
๕.๑.๖-๔   รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุนที่ ๓ 
๕.๑.๖-๕   โครงการอบรมการจัดการ
ความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ 
ประจําป ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
จํานวน ๑ รุน ผูเขาอบรม จํานวน ๓๐ รูป/คน จัดการอบรมเปน ๓ 
ระยะ ประกอบดวย 
             ระยะที่ ๑ ระหวางวันที่ ๖ - ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             ระยะที่ ๒ ระหวางวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             ระยะที่ ๓ ระหวางวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
         ๒) ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู คาเปาหมาย 
ระดับ ๔  
             -จัดโครงการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงความ
เปนเลิศ ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  ผล
การดําเนินการจัดการความรู ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
              ๑) ติดตามผลการดําเนินการจัดการความรูของสวน
งาน ๔๒ สวนงาน 
              ๒) นําเสนอผลการจัดการความรูในวันแหงการจัดการ
ความรู (KM Day)  ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๒  
   ๓. กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี กํากับติดตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ใน
ตัวชี้วัด จํานวน ๑ ตัวชี้วัด คือรอยละของอาจารยประจําที่มี
ตําแหนงสูงขึ้น ปงบประมาณ ๒๕๖๒  คาเปาหมาย รอยละ ๓๐ 
ดําเนินการไดรอยละ ๓๒.๓๕ (อาจารยทั้งหมด ๑,๒๕๘ รูป/คน
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ๔๐๗ รูป/คน)      
 ๗. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน
สถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกที่สถาบันกําหนดประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกในการ
บริหารและกํากับดูแลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มี
สํานักงานประกันคุณภาพดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย 
ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
     ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยกํากับติดตามสงเสริม
และสนับสนุนใหทุกสวนงานดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังน้ี 
     ๑. การควบคุมคุณภาพ 
         ๑ ) คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยประชุมกํากับติดตามแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ

 
 
 
 
๕ .๑ .๗ -๑   คํ าสั่ งมหาวิทยาลั ย  เรื่ อ ง 
แตงตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๕.๑.๗-๒   แผนยุทธศาสตรการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณ ราชวิทยาลั ย  พ .ศ . ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ 
๕.๑.๗-๓   รายงานการประชุมคณะกรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
๕.๑.๗-๔   แผนปฏิบัติการประจําป งาน



๙๙ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ประจําปงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ๒ ครั้ง 
         ๒) กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 
         ๓ ) การพัฒนาตัวบ งชี้ เพิ่ ม เติมตามเอกลักษณ และ        
อัตลักษณของสถาบัน ดําเนินการผานกระบวนการประชาพิจารณ
รับฟงความเห็นจากบุคลากรทุกสวนงานจัดการศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ไดพิจารณาอนุมัติตัวบงชี้เพิ่มเติมและใหใช
ประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป 
โดยตัวบงชี้เพิ่มเติมแบงเปน ๓ ระดับ ไดแก (๑) ระดับหลักสูตร มี
ตัวบงชี้เพิ่มเติม ๑ ตัวบงชี้ (๒) ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
มีตัวบงชี้เพิ่มเติม ๗ ตัวบงชี้ และ (๓) ระดับมหาวิทยาลัย มีตัว
บงชี้เพิ่มเติม ๗ ตัวบงชี ้             
        ๔) จัดประชุม อบรม หรือสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย แยกการ
ดําเนินการ ดังน้ี :- 
              (๑) กิจกรรม ใหความรูการโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหวางสวนงาน สํานักงาน
ประกันคุณภาพ และวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส โดยมีสวนงาน
จัดการศึกษาเขารวมกิจกรรมประกอบดวย คณะพุทธศาสตร 
ภาควิชาพระพุทธศาสนา ภาควิชาศาสนาปรัชญา และภาควิชา
บาลีสันสกฤต วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรศีรีสวุรรณภูม ิวิทยาลัยสงฆ
ราชบุรี วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี วิทยาลัยพุทธปญญาศรีทวารวด ี
              (๒) กิจกรรมอบรม admin ออนไลน วิทยาลัยสงฆ
ใหม ไดแก  วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม   วิทยาลัยสงฆสุราษฎร
ธานี  วิทยาลังสงฆระยอง วิทยาลัยเพชรบุรี และ  วิทยาลัยสงฆ
อุทัยธาน ี
              (๓) ใหความรูและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูผานสื่อ
ออนไลน โดยผานกลุม MCU QA Online โดยมีบุคลากรสวนงาน
จัดการศึกษา จํานวน ๒๕๙ รูป/คน 
    ๒. การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
        ๑ )  ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
(Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ อนุมัติโดยสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
แผน 

ประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
๕.๑.๗-๕ แผนปฏิบัติการประจําป งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
๕.๑.๗-๖  ประกาศ เรื่อง เปาหมายของตวั
บงชี้ประกันคุณภาพการศกึษา ปการศึกษา 
๒๕๖๒ 
๕ .๑ .๗-๗   คู มื อการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัวบงชี้
เพิ่มเติม ๒๕๖๒  
๕.๑.๗-๘  ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ตัว
บ งชี้ สํ าหรับประกั นคุณ ภาพ ส วนจั ด
การศึกษา (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๓  
๕.๑.๗-๙  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
เปาหมายของตัวบ งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษา (เพิ่มเติม) ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๕ .๑ .๗ -๑ ๐   ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนินการกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ล าก รด า น ง าน ป ระ กั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษา 
๕ .๑ .๗ -๑ ๑  แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
( Improvement Plan)  จ า ก ผ ล ก า ร
ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๑.๗-๑๒  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สวนจัดการศึกษา ประจําป การศึกษา 
๒๕๖๒ 
๕.๑.๗-๑๓  สรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
๕.๑.๗-๑๔  สรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยา
เขตและวิทยาลัย 
 



๑๐๐ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
        ๒) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
            (๑) ระดับหลักสูตร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระหวางวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยใชระบบ 
MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัย และ CHE QA Online                
            (๒) ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย จํานวน ๓๘ แหง 
ระหวางวันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยใช
ระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัย และ CHE QA Online 
และมีสวนงานที่ดําเนินการตามระบบเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx : Education Criteria for 
Performance Excellence) ๒ แหง คือ วิทยาลัยพุทธศาสตร
นานาชาติและวิทยาลัยสงฆนครนาน 
      ๓) ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับสถาบัน ใน
วันที่ ๑๙ - ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๕-๖ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๗ ขอ 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๖ ขอ ๗ ขอ ๕ บรรล ุ

 
 
ตัวบงชี้ที่ ๕.๒  ผลการบริหารงานของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ  
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

 เกณฑการประเมิน  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆทุกแหง 
 

ที ่ สวนงานจัดการศึกษา คะแนน 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๔๑ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๓.๙๔ 
๓ คณะครุศาสตร ๔.๑๗ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ๓.๕๓ 
๕ คณะสังคมศาสตร ๔.๒๘ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๔.๒๔ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔.๔๔ 



๑๐๑ 
 

ที ่ สวนงานจัดการศึกษา คะแนน 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๔.๓๕ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๔.๓๗ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔.๕๓ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔.๓๐ 
๑๒ วิทยาเขตแพร ๔.๖๓ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๔.๐๑ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๔.๑๕ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๔.๓๖ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค ๓.๖๒ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๔.๕๒ 
๑๘ วิทยาลยัสงฆเลย ๔.๖๖ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๓.๗๔ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๓.๙๙ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ๓.๐๖ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๓.๗๔ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๔.๒๗ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๔.๕๑ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๓.๘๒ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๔.๒๕ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๓.๗๗ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ ๓.๘๓ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๔.๑๑ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๓.๗๗ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ๔.๕๕ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆพิจิตร ๔.๑๔ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ ๓.๘๒ 
๓๔ วิทยาลัยสงฆระยอง ๒.๖๓ 
๓๕ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม ๓.๓๐ 
๓๖ วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี ๓.๒๒ 
๓๗ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี ๒.๕๕ 
๓๘ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี ๓.๑๕ 
๓๙ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ 

ที่เปนเลิศ (EdPEx) 
๔๐ วิทยาลัยสงฆนครนาน ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ 

ที่เปนเลิศ (EdPEx) 
   

 
รวมคะแนนผลการประเมินที่ไดจากทุกสวนงาน ๑๕๐.๗๓ 



๑๐๒ 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ รายการ จํานวน 
๑ รวมคะแนนผลการประเมินที่ไดจากทุกสวนงาน  ๑๕๐.๗๓ 
๒ จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๓๘ 
๓ คาเฉลี่ยของผลการประเมินที่ไดของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๓.๙๗ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
๔.๐๐ คะแนน ๓.๙๗ คะแนน ๓.๙๗ ไมบรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๕.๒-๑ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
๕.๒-๒ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 
 
 
ตัวบงชี้ที่ ๕.๓   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ ให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ 
วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ 
 

     มหาวิทยาลัยออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในระดับ
มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทํา
หนาที่กําหนดนโยบาย ระบบหลักเกณฑและวิธีการรวมทั้งกํากับ 
ดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ ใน
ระดับคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย มีคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสวนงาน  กํากับดูแลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสวนงาน  
     ในปการศึกษา ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยกํากับติดตามควบคุม
คุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ดังน้ี 

 
 
 

 
 
๕.๓.๑-๑   ขอบังคับวาดวยการประกันคุณ 
ภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
๕.๓.๑-๒   คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลัย พทุธศกัราช ๒๕๕๙ 
๕.๓.๑-๓   คําสั่งมหาวทิยาลยั เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 
๕.๓.๑-๔   คําสั่งมหาวทิยาลยั เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประกันคณุภาพการศกึษา
ประจําสวนงาน 
๕.๓.๑-๕  ประกาศ เรื่อง เปาหมายของตัว



๑๐๓ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๑. ระดับหลักสูตร 
         ๑) พัฒนาระบบประเมินออนไลน (e-SAR) เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการประเมินในทุกระดับ 
         ๒) จัดทําปฏิทินกําหนดระยะเวลาการจัดทําและสง
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร  
         ๓) การกํากับดูแลการกรอกขอมูลในระบบ MCU e-SAR 
และ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ของทุกสวนงานจัด
การศึกษา 
     ๒.ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย  
         ๑ ) คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โดยนําเขาพิจารณาในคราว
ประชุม ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ วันที่  ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และ
ติดตามผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  
        ๒) กําหนดปฏิทินกําหนดระยะเวลาการจัดทําและสง
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย  
        ๓) การกํากับดูแลการกรอกขอมูลในระบบ MCU e-SAR 
และ CHE QA Online ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลยั 
        ๔) จัดทําคูมือสวนงานจัดการศึกษาเพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

บงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
๒๕๖๒ 
๕.๓.๑-๖      คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัวบ งชี้
เพิ่มเติม ๒๕๖๒  
๕.๓.๑-๗    ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ตัว
บ งชี้ สํ าห รั บป ระกั น คุ ณ ภ าพ ส วน จั ด
การศึกษา (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๓  
๕.๓.๑-๘   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
เป าหมายของตัวบ งชี้ ประกันคุณ ภาพ
การศึกษา (เพิ่มเติม) ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๕.๓.๑-๙  โปรแกรมรายงานผลการ
ประเมินออนไลน MCU e-SAR  
http://qa.mcu.ac.th/ 
๕.๓.๑-๑๐   ปฏิทินกิจกรรมประกัน
คุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลง
กรณราชวทิยาลัย 
๕.๓.๑-๑๑  แผนพัฒนาคณุภาพ 
(Improvement Plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ปการศกึษา 
๒๕๖๑ 
๕.๓.๑-๑๒ คูมอื admin หลักสูตร admin 
สวนงาน 
๕.๓.๑-๑๓  คูมือสวนงานจัดการศึกษาเพื่อ
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๒. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไป
ตามระบบที่กําหนดในขอ ๑ และรายงานผลการติดตามให
กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 

   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่กําหนด
นโยบาย ระบบหลักเกณฑและวิธีการรวมทั้งกํากับ ดูแลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ ในระดับคณะ 
วิทยาเขตหรือวิทยาลัย มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสวนงาน  กํากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสวนงาน  

 
 

 
๕.๓.๒-๑   คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
๕ .๓ .๒ -๒   ราย งานการประชุ ม คณ ะ 
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕ .๓ .๒ -๓  ร าย ง าน ก า รป ระ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 
 



๑๐๔ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
   ในปการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยประชุมเพื่ อกํากับติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จํานวน ๒ ครั้ง ดังน้ี 
   ๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณา   
           (๑) ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑  
           (๒) รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑  
        (๓ ) ตั วบ งชี้ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
   ๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พิจารณาให
ความเห็นและอนุมัติ ใน ๔ ประเด็น คือ (๑) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑  
(๒) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปการศึกษา 
๒๕๖๑ (๓) เปาหมายของตัวบงชี้ประกันคณุภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสถาบัน ปการศึกษา 
๒๕๖๒ (๔) แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ และ (๕) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓       
   ในปการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา นําเสนอวาระการประชุมดานประกันคุณภาพการ 
ศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ จํานวน ๔ เรื่อง 
ดังน้ี 
   ๑. ขอความเห็นชอบรายงานการตรวจและประเมินคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน  ร ะ ดั บ ส ถ า บั น  (ส ก อ .)  ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๖๒) 
    ๒.ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 
   ๓.ขออนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
   ๔. เปาหมายของตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ  วิ ท ย า เข ต  วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ ส ถ า บั น  ป
การศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๒) 
 ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ ให เกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ 
 

   มหาวิทยาลัยจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
     ๑. ปรับปรุงโปรแกรม MCU e-SAR เพื่อการทํารายงานการ
ประเมินตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรระดับ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และระดับสถาบัน 
     ๒. จัดสรรงบประมาณแกสํานักงานประกันคุณภาพ   เพื่อ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ให เกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพ 
        - ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดสรรงบประมาณ จํานวน 
๒,๗๗๗,๔๐๐ บาท 
        - ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดสรรงบประมาณ จํานวน 
๒,๖๒๓,๗๒๐. บาท 
    ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานประกันคุณภาพแกคณะ 
วิทยาเขตและวิทยาลัย ผานการจัดสรรงบประมาณประจําปใน
ภาพรวม 

 

 
 
 
๕.๓.๓-๑  คูมือ admin หลักสูตร admin 
สวนงาน    
๕.๓.๓-๒  เว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพ 
http://qa.mcu.ac.th/ 
๕.๓.๓-๓  กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕.๓.๓-๔   แผนปฏิบัติการประจําป ปงบ 
ประมาณ ๒๕๖๒ สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๕.๓.๓-๕  กรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕.๓.๓-๖   แผนปฏิบัติการประจําป ปงบ 
ประมาณ ๒๕๖๓ สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๕ .๓ .๓ -๗    กรอบจัดสรรงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
(สวนกลาง) 
๕ .๓ .๓ -๘    กรอบจัดสรรงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
(วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ) 
๕ .๓ .๓ -๙    กรอบจัดสรรงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(สวนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ ) 

 ๔. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ ที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 
 

       คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษานําผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆและสถาบัน 

 

 
 
๕.๓.๔-๑   รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 



๑๐๖ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  
และนําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติใหดําเนินงาน
แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ 
๕.๓.๔-๒   สรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
๕.๓.๔-๓  สรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยา
เขตและวิทยาลัย 
๕.๓.๔-๔ รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ และ ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๒ 

 ๕. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภา 

มหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  
 

      มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการ
ประเมินปการศึกษา ๒๕๖๑ ทําใหในปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
มีผลการประเมินคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง  ดังนี้ 
    ๑. ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรทั้งหมด ๕๓ หลักสูตร ไม
ผาน ๓ หลักสูตร (รอยละ ๕.๖๖) ผาน ๕๐ หลักสูตร (รอยละ 
๙๔.๓๔) โดยมีระดับคุณภาพปานกลาง ๑๑ หลักสูตร (รอยละ 
๒๐.๗๕) ระดับดี ๓๗ หลักสูตร (รอยละ๖๙.๘๑) และระดับดีมาก 
๒ หลักสูตร (รอยละ ๓.๗๗) 
    ๒. ในปการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรทั้งหมด ๕๕ หลักสูตร ผาน 
๕๕ หลักสูตร (รอยละ ๑๐๐) โดยมีระดับคุณภาพปานกลาง ๑๐ 
หลักสูตร (รอยละ ๑๘.๑๘) ระดับดี  ๔๓ หลักสูตร (รอยละ 
๗๘.๑๘) และระดับดีมาก ๒ หลักสูตร (รอยละ ๓.๖๔) 
    ๓. ในปการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรทั้งหมด ๑๐๔ หลักสูตร 
ผาน ๑๐๔ หลักสูตร (รอยละ ๑๐๐) โดยมีระดับคุณภาพปานกลาง
๒ หลักสูตร (รอยละ ๑.๙๒) ระดับดี ๘๙ หลักสูตร (รอยละ 
๘๕.๕๘) ระดับดีมาก ๑๓ หลักสูตร (รอยละ ๑๒.๕)  
    ๔. ในปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรทั้งหมด ๑๒๑ หลักสูตร 
ผาน ๑๒๑ หลักสูตร คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 
 

 
 
๕.๓.๕-๑ แผนพัฒนาคณุภาพ
(Improvement Plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ปการศกึษา 
๒๕๖๑ 
๕.๓.๕-๒ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน ระ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ป
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๕.๓.๕-๓ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน ระ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ป
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๓.๕-๔ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน ระ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ป
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 
๑ การกํากับมาตรฐาน 
 
    ในปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรทั้งหมด ๑๒๑ หลักสูตร ผาน 
๑๒๑ หลักสูตร คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ดังนี ้
    ๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรีเปดสอน ๕๖ สาขาวิชา 

 
 
 
๕.๓.๖-๑  ผลการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ ในระบบ CHE 
QA Online 



๑๐๗ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
    ๒ . หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปดสอน ๑ 
สาขาวิชา 
    ๓. หลักสูตระดับปริญญาโท เปดสอน ๔๓  สาขาวิชา 
    ๔. หลักสูตรระดับปริญญาเอก เปดสอน ๒๑ สาขาวิชา 
 

 

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 บรรลุ 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๔   ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือในประเทศหรือตางประเทศ 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ สวนงาน จํานวน MOU ทั้งหมด จํานวน MOU ที่มีการปฏิบัติ 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒ ๒ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๑ ๑ 
๓ คณะครุศาสตร ๑ ๑ 
๔ คณะมนุษยศาสตร - - 
๕ คณะสังคมศาสตร ๓ ๓ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๒ ๒ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑ ๑ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๕ ๓ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๓ ๓ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา - - 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๑ ๑ 
๑๒ วิทยาเขตแพร ๕ ๕ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๒ ๒ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา - - 



๑๐๘ 
 

ที ่ สวนงาน จํานวน MOU ทั้งหมด จํานวน MOU ที่มีการปฏิบัติ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

นครปฐม 
- - 

๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค - - 
๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน - - 
๑๘ วิทยาลัยสงฆเลย - - 
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๑ ๑ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช - - 
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย - - 
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี - - 
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๑ ๑ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ - - 
๒๕ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร - - 
๒๖ วิทยาลัยสงฆเชียงราย - - 
๒๗ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด - - 
๒๘ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

เพชรบูรณ 
๑ ๑ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๑ ๑ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๑ ๑ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี - - 
๓๒ วิทยาลัยสงฆพิจิตร - - 
๓๓ วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ - - 
๓๔ วิทยาลัยสงฆระยอง - - 
๓๕ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม - - 
๓๖ วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี - - 
๓๗ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี - - 
๓๘ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี - - 
๓๙ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ๙ ๙ 
๔๐ วิทยาลยัสงฆนครนาน ๓ ๓ 
๔๑ กองวิเทศสัมพันธ ๓๓ ๓๓ 
๔๒ สถาบันวิปสสนาธุระ ๘ ๘ 
๔๓ สถาบันภาษา ๘ ๘ 
๔๔ สํานักงานพระสอนศีลธรรม ๓ ๓ 
๔๕ ศูนยอาเซียนศึกษา ๓ ๓ 
๔๖ กองวิชาการ ๑ ๑ 
๔๗ กองกิจการพิเศษ ๔ ๔ 
๔๘ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ ๑ ๑ 



๑๐๙ 
 

ที ่ สวนงาน จํานวน MOU ทั้งหมด จํานวน MOU ที่มีการปฏิบัติ 
บริการสังคม 

๔๙ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ๒ ๒ 
    

 
รวม ๑๐๖ ๑๐๔ 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

๑ จํานวนขอตกลงความรวมมือ (MoU) ที่ผานการอนุมัติจากสภาวิชาการ
หรือสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ฉบับ ๑๐๖ 

๒ จํานวนขอตกลงความรวมมือที่มีการปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งหมด  
(ขอ ๒ + ขอ ๓) 

ฉบับ ๑๐๔ 

๓ รอยละของขอตกลงความรวมมือในประเทศหรือตางประเทศที่มีการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

รอยละ ๙๘.๑๑ 

๔ แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให
คะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๑๐๐ 

คะแนน ๔.๙๑ 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ ๗๕ รอยละ ๙๘.๑๑  ๔.๙๑ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๕.๔-๑ รายงานผลการตรวจประเมินระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๕.๔-๒ ขอมูลขอตกลงความรวมมือ (MOU) ของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๕   ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดรับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ที ่ สวนงาน คะแนน 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๒ 
๒ คณะพุทธศาสตร ๑ 
๓ คณะครุศาสตร ๕ 
๔ คณะมนุษยศาสตร ๐ 
๕ คณะสังคมศาสตร ๕ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๑ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม ๕ 
๙ วิทยาเขตขอนแกน ๕ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๓ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๐ 
๑๒ วิทยาเขตแพร ๕ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร ๑ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๔ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค ๕ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆลําพูน ๕ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆเลย ๐ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆนครพนม ๐ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๓ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ๐ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆปตตานี ๐ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๐ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๐ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๑ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๔ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๐ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ ๐ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๐ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ ๒ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี ๒ 



๑๑๑ 
 

ที ่ สวนงาน คะแนน 
๓๒ วิทยาลัยสงฆพิจิตร ๐ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ ๐ 
๓๔ วิทยาลัยสงฆระยอง ๐ 
๓๕ วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม ๐ 
๓๖ วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธาน ี ๐ 
๓๗ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี ๑ 
๓๘ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี ๐ 
๓๙ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน

เลิศ (EdPEx) 
๔๐ วิทยาลัยสงฆนครนาน ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการทีเ่ปน

เลิศ (EdPEx) 
   

 
รวม ๖๔ 

 

สรุปผลการดําเนินงาน  
 

ที ่ รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ รวมคะแนนผลการประเมินที่ไดจากทุกสวนงาน คะแนน ๖๔ 
๒ จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานที่รับผิดชอบใน

สวนกลาง 
สวนงาน ๓๘ 

๓ คาเฉลี่ยของผลการประเมินที่ไดของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและ
สวนงานที่รับผิดชอบในสวนกลาง 

คะแนน ๑.๖๘ 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

๓.๕๑ คะแนน ๑.๖๘ คะแนน ๑.๖๘  ไมบรรลุ 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๕.๕-๑ รายงานผลการตรวจประเมินระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕.๕-๒ ขอมูลผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่

ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิปการศึกษา ๒๕๖๒ 



๑๑๒ 
 

 
 
 
 
 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ ๕ 
 

จุดแข็ง 
    ระบบการจัดเก็บขอมูลการประกันคุณภาพดวยโปรแกรมออนไลนของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุก
สวนจัดการศึกษาที่กระจายอยูท่ัวประเทศของมหาวิทยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การกํากับติดตามขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัยยังไมสะทอน
ใหเห็นผลลัพธตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ป  
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ควรพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงใหครอบคลุมทุกระบบที่จําเปนตอการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

 ๒. ควรสรางระบบและกลไกการกํากับติดตามขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ของมหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเห็นผลลัพธตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ป  
 



๑๑๓ 
 

บทที่ ๓  
สรุปผลการประเมิน 

 
 

 ๓.๑ ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ สกอ. 
      ประเภทสถาบัน กลุม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ ๒ สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี   
 

      ๑) ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 
    

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

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

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ๓.๕๑ 
คะแนน 

๓๘๘.๘๑ ๑๒๑ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุก
หลักสูตรในสถาบัน = ๓.๒๑ คะแนน) 

๓.๒๑ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละ ๔๕ ๖๘๕ ๑,๒๕๘ (คารอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก=๕๔.๔๕ ดังนั้น

คะแนนที่ไดเทากับ ๕.๐๐๐) 

๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ รอยละ ๔๐ ๔๐๗ ๑,๒๕๘ (คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ=๓๒.๓๕ ดังนั้น

คะแนนที่ไดเทากับ ๒.๗๐) 

๒.๗๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๕  ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑  ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ๔.๗๕ 
คะแนน 

๑๔๒ ๓๘ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกสวน
งานในสถาบัน = ๓.๗๔ คะแนน) 

๓.๗๔ 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ๔.๕๑ 
คะแนน 

๑๗๓.๗๕ ๓๘ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกสวน
งานในสถาบัน = ๔.๕๗ คะแนน) 

๔.๕๗ 

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ๖ ขอ - - ๗ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒ ๔.๐๐ 
คะแนน 

๑๕๐.๗๓ ๓๘ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกสวน
งานในสถาบัน = ๓.๙๗ คะแนน) 

๓.๙๗ 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๓ ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 
  
 
 
 



๑๑๔ 
 

        ๒) ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
๑.๕๑–๒.๕๐ การดําเนินงานตองปรับปรุง 
๒.๕๑–๓.๕๐ การดําเนินงานระดับพอใช 
๓.๕๑-๔.๕๐ การดําเนินงานระดับด ี
๔.๕๑-๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิต 

๓.๘๕ ๕.๐๐ ๓.๒๑ ๔.๑๘ การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบที่ ๒ 
การวิจัย 

๓.๗๔ ๕.๐๐ ๔.๕๗ ๔.๔๔ การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบที่ ๓ 
การบริการวิชาการ 

 ๕.๐๐  ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ ๔ 
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 ๕.๐๐  ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ ๕ 
การบริหารจัดการ 

 ๕.๐๐ ๓.๙๗ ๔.๖๖ การดําเนินงานระดับดมีาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกองคประกอบ 

๓.๘๑ ๕.๐๐ ๓.๙๒ ๔.๔๘ การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน 
การ

ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 

    

 
๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ สกอ.และตัวบงชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย 

      ประเภทสถาบัน กลุม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ ๒ สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี   
 

      ๑) ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 
    

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

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

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ๓.๕๑ 
คะแนน 

๓๘๘.๘๑ ๑๒๑ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุก
หลักสูตรในสถาบัน= ๓.๒๑ คะแนน) 

๓.๒๑ 



๑๑๕ 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

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

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละ ๔๕ ๖๘๕ ๑,๒๕๘ (คารอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก=๕๔.๔๕ ดังนั้น

คะแนนที่ไดเทากับ ๕.๐๐๐) 

๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ รอยละ ๔๐ ๔๐๗ ๑,๒๕๘ (คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ=๓๒.๓๕ ดังนั้น

คะแนนที่ไดเทากับ ๒.๗๐) 

๒.๗๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๖ รอยละ ๑๕ ๒๒ ๑๓๐ (คารอยละของหลักสูตรบูรณาการ= 
๑๖.๙๒ ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 

๔.๒๓) 

๔.๒๓ 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ๔.๗๕ 
คะแนน 

๑๔๒ ๓๘ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกสวน
งานในสถาบัน = ๓.๗๔ คะแนน) 

๓.๗๔ 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ๔.๕๑ 
คะแนน 

๑๗๓.๗๕ ๓๘ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกสวน
งานในสถาบัน = ๔.๕๗ คะแนน) 

๔.๕๗ 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ๓.๕๑ 
คะแนน 

๑๐๗ ๓๘ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกสวน
งานในสถาบัน = ๒.๘๒  คะแนน) 

๒.๘๒ 

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ๓.๕๑ 
คะแนน 

๑๕๕ ๓๙ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกสวน
งานในสถาบัน = ๓.๙๗ คะแนน) 

๓.๙๗ 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ ๓.๕๑ 
คะแนน 

๑๐๐ ๓๙ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกสวน
งานในสถาบัน = ๒.๕๖ คะแนน) 

๒.๕๖ 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ๖ ขอ - - ๗ ๕.๐๐ 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒ ๔.๐๐ 
คะแนน 

๑๕๐.๗๓ ๓๘ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกสวน
งานในสถาบัน = ๓.๙๗ คะแนน) 

๓.๙๗ 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๓ ๖ ขอ - - ๖ ๕.๐๐ 



๑๑๖ 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

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

ตัวบงชี้ที่ ๕.๔ รอยละ ๗๕ ๑๐๔ ๑๐๖ (คารอยละของการทําขอตกลง =
๙๘.๑๑ ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 

๔.๙๑) 

๔.๙๑ 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๕ ๓.๕๑ 
คะแนน 

๖๔ ๓๘ (คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกสวน
งานในสถาบัน = ๑.๖๘ คะแนน) 

๑.๖๘ 

 
         ๒) ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
๑.๕๑–๒.๕๐ การดําเนินงานตองปรับปรุง 
๒.๕๑–๓.๕๐ การดําเนินงานระดับพอใช 
๓.๕๑-๔.๕๐ การดําเนินงานระดับด ี
๔.๕๑-๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิต 

๓.๘๕ ๕.๐๐ ๓.๗๒ ๔.๑๙ การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบที่ ๒ 
การวิจัย 

๓.๗๔ ๕.๐๐ ๓.๗๐ ๔.๐๓ การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบที่ ๓ 
การบริการวิชาการ 

 ๕.๐๐ ๓.๙๗ ๔.๔๙ การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบที่ ๔ 
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 ๕.๐๐ ๒.๕๖ ๓.๗๘ การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบที่ ๕ 
การบริหารจัดการ 

 ๕.๐๐ ๓.๕๒ ๔.๑๑ การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกองคประกอบ 

๓.๘๑ 
 

๕.๐๐ ๓.๕๕ ๔.๑๒ การดําเนินงานระดับด ี

 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 






