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ขอมูลประชาพิจารณ 
 

การจัดทําตัวบงชีใ้หมเพิ่มเติม ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

 

 

เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒  

 

หนา ชื่อเอกสาร 
๑ ความจําเปนของการทําตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม 
๒ มติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓ แผนดําเนินการ จัดทําตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ สรุปตัวบงชีใ้หมเพิ่มเติม 
๖ ความเชื่อมโยงของตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม  

กับแผนที่เกี่ยวของ 
๑๐ รายละเอียดตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
๒๕ แบบประชาพิจารณ (ราง) ตัวบงชี้เพิ่มเติม ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.

๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๑ 

 

 

ความจําเปนของการทําตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม 

 
  กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการปรับปรุง
มาตรฐานการอุดมศึกษาเดิมใหสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใชเปนกลไกในการ
สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี
การกํากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอยางตอเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมดานผลลัพธ
ผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  และการบริหาร
จัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยเนนความรับผิดของตอสังคมและสามารถตรวจสอบ
ได ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะ
ของคนไทยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดมาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาฉบับใหมและเพื่ อ ให ตั วบ งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาสะทอนเอกลักษณและ 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสนองตอบนโยบายของประเทศ จึงจําเปนตองจัดทําตัวบงชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมเพ่ิมเติม ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

 
 

มตคิณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒   

ณ หองประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 

--------------------- 
 ๔.๓ เรื่อง ตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
                        พ.ศ.๒๕๖๑ 

  พระสุวรรณเมธาภรณ ผศ. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ เสนอวา 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมดานผลลัพธผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิชาการแกสังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณของ
ประเภทสถาบัน  

  คณะกรรมการจัดทําตัวตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทํา (ราง) ตัวบงชี้เพิ่มเติมใหม เพื่อใหครอบคลุมดานผลลัพธใน
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

  ๑) ตัวบงชี้ระดับหลักสูตร  เดิมมี ๑๔ ตัวบงชี้  เสนอเพ่ิม ๑ ตัวบงชี้ รวมเปน ๑๕ ตัวบงชี้ 
  ๒) ตัวบงชี้ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย  เดิมมี ๑๓ ตัวบงชี้  เสนอเพิ่ม ๘ ตัวบงชี้ รวมเปน ๒๑ ตัว
บงชี้ 

  ๓) ตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย เดิมมี ๑๓ ตัวบงชี้  เสนอเพ่ิม ๘ ตัวบงชี้ รวมเปน ๒๑ ตัวบงชี้ 
  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามความในขอ ๙ (๑) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนดําเนินการ   
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา   
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
 ๑) ใหดําเนินการตามแผนดําเนินการจัดทําตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
 ๒) ใหใชตัวบงชี้เพิ่มเติมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป 
 

รับรองตามนี้ 
 

 
(พระสุวรรณเมธาภรณ ผศ.) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 



๓ 

 

 
แผนดําเนินการ 

จัดทําตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

๑ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒ ยกรางตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓ ประชุมคณะกรรมการจัดทําตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

๔ รายงานความกาวหนา เสนอแผนการดําเนินงานและขอขอเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

๕ จัดทํารางตัวบงชี้และรายละเอียดฉบับสมบูรณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
๖ สงรางตัวบงชี้ฉบับสมบูรณไปยังคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นจากบุคลากร 
๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๗ คณะ วิทยา เขต วิทยาลั ยประมวลขอคิด เห็นตอร า งตั วบ งชี้ ส ง              
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ที่สํานักงานประกันคุณภาพ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  

๘ จัดประชุมตัวแทนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยเพื่อชี้แจงผลการประชา
พิจารณใน ๓ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 

๕-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๙ ประมวลผล ปรับปรุงแกไขตัวบงชี้ นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ตัวบงชี้ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๐ นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๑๑ เสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๑๒ จัดทําและเผยแพรคูมือประกันคุณภาพการศึกษาฉบับปรับปรุง มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 



๔ 

 

 
 

สรุปตัวบงชีใ้หมเพิ่มเติม 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และความคาดหวังของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

ตัวบงชี้ระดับหลักสูตร ตัวบงชี้ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. การผลิตบัณฑิต 
 
 

   ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตร
ใหม หรือหลักสูตรไมมีปริญญา (non 
degree)  ที่ เปนหลักสูตรบู รณาการ
ระหว า งศาสตร  ห รื อหลั กสู ต ร  ๒ 
ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบัน มี
ผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

    ๑.๖ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตร
ใหม หรือหลักสูตรไมมีปริญญา (non 
degree)  ที่ เปนหลักสู ตรบู รณาการ
ระหว า งศาสตร  ห รื อหลั กสู ต ร  ๒ 
ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบัน มี
ผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

๒.๓ บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
สอบผานภาษาอังกฤษและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อ 
สาร ตามเกณฑที่มหาวิทยา 
ลัยกําหนด 

   ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญา
ตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
สอบผานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร 

   ๑.๗ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญา
ตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
สอบผานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร 

๒. การวิจัย 
    ๒.๔ งานวจิัยพัฒนาองคความรูหรือ

นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มกีาร
นําไปใชประโยชน 

   ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือ
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาทีน่ําไปใช
ประโยชน 

๓. การบริการวิชาการ 
    ๓ . ๒  ผ ล ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่

เสริ มสร า งความเขมแข็ งแกชุ มชน 
(smart community) 

   ๓ . ๒  ผ ล ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่
เสริ มสร า งความเขมแข็ งแกชุ มชน 
(smart community) 

๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
    ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและ

ตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาแบบสรางสรรค   

 

   ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและตอ
ยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาแบบสรางสรรค 

๕. การบริหารจัดการ 
    ๕.๓ ความสุขของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานภายในองคกร 
   ๕.๓ ความสุขของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร 

    ๕.๔ ผลการดําเนินการเครือขาย
ความรวมมือระหวางประเทศ 

   ๕.๔ ผลการดําเนินการเครือขาย
ความรวมมือระหวางประเทศ 



๕ 

 

 
 

ตัวบงชี้ระดับหลักสูตร ตัวบงชี้ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย 
    ๕.๕ ผลงานดานการศึกษา วิ จั ย 

บริการวิชาการและทํานุบํารุ งศิลป 
วัฒนธรรมของผูบริหาร อาจารยและ
นิสิต ที่ ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
 

   ๕ .๕ ผลงานดานการศึกษา วิ จั ย 
บริการวิชาการและทํานุบํารุ งศิลป 
วัฒนธรรมของผูบริหาร อาจารยและ
นิสิต  ที่ ได รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
 

ตัวบงชี้เพิ่มเติม ๑ ตัว ตัวบงชี้เพิ่มเติม ๘ ตัว ตัวบงชี้เพิ่มเติม ๘ ตัว 
ตัวบงชี้เดิม ๑๔ ตัว ตัวบงชี้เดิม ๑๓ ตัว ตัวบงชี้เดิม ๑๓ ตัว 
รวมตัวบงชี้ ๑๕ ตัว รวมตัวบงชี้ ๒๑ ตัว รวมตัวบงชี้ ๒๑ ตัว 

 



๖ 

 

ความเชื่อมโยงของตัวบงช้ีประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๖๒ 

ตัวบงชี้เพิ่มเติม 
ยุทธศาสตร/อัตลักษณ/ 
ความไดเปรียบเชิงพื้นที่ 

ของมหาวิทยาลัย 

กรอบยุทธศาสตรชาติ/ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา ๒๕๖๑/ 
แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

๑. การผลิตบัณฑิต   
ระดับหลักสูตร 
๒.๓ บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะ
บัณฑิ ตที่ พึ งประส งค  สอบผ าน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศการสื่อสาร ตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณลักษณะบัณฑิต มจร  
นวลักษณ 
-บัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐาน
พระพุทธศาสนาและ
เทคโนโลยีนวัตกรรม 
-นิสิตสามารถแปลงปริยัติลง
สูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม 
-เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโดยใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
- เปาประสงคยุทธศาสตร 
มจร ที่ ๑.๑ 
บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม 
นวลักษณและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF: HEd )  

มาตรฐานการอุดมศึกษา ๒๕๖๑      
ผลลัพธผูเรียน (DOE) 
- บุคคลผูมีความรู (Learner Person 
- ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Co-
creator) 
- พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen) 
ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
เรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องนโยบายและมาตรฐานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 
แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
- สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคลากรคณะสงฆ 
- พัฒนาองคความรูบุคลากรของคณะ
สงฆ 
 

ระดับคณะ 
๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญา
ตรี ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค สอบผานภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
ระดับสถาบัน 
 ๑.๗ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญา
ตรี ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค สอบผานภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

ระดับคณะ 
   ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลัก 
สูตรใหม หรือหลักสูตรไมมีปริญญา 
(non degree) ที่เปนหลักสูตรบูรณา
การระหวางศาสตร หรือหลักสูตร ๒ 
ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบัน มี
ผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

- เปาประสงคยุทธศาสตร 
มจร ที่ 
๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณา
การหลักพระพุทธศาสนากับ
ศาสตรสมัยใหมที่เปน
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ
และการอยูรวมกันอยางสันติ
สุข  
 

- การออกแบบหลักสูตรแบบบูรณา
การศาสตร เหมาะกับความตองการ
ของผูเรียน ทุกหลักสูตรตองกําหนด
ผลลัพธการเรียนรูที่ครอบคลุมทั้ง ๓ 
ดาน ตามวิสัยทัศนและจุดเนนของ
หลักสูตร 
- หลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่
เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ 
โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม 
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ระดับสถาบัน 
    ๑.๖ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลัก 
สูตรใหม หรือหลักสูตรไมมีปริญญา 
(non degree) ที่เปนหลักสูตรบูรณา



๗ 

 

ตัวบงชี้เพิ่มเติม 
ยุทธศาสตร/อัตลักษณ/ 
ความไดเปรียบเชิงพื้นที่ 

ของมหาวิทยาลัย 

กรอบยุทธศาสตรชาติ/ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา ๒๕๖๑/ 
แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

การระหวางศาสตร หรือหลักสูตร ๒ 
ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบัน มี
ผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

- หลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่
เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ
เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความ
ตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้ง
ใ น ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  แ ล ะ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

   

๒. วิจัย   

 ระดับคณะ 
๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือ
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มี
การนําไปใชประโยชน 
 

- เปาประสงคยุทธศาสตร 
มจร ที่ ๒.๑ ผลงานวิจัยงาน 
สรางสรรคและนวัตกรรม 
ทางพระพุทธศาสนาเชิง 
บูรณาการสงผลตอการ      
พัฒนาจิตใจและสังคมอยาง
ยั่งยืน  
- เปาประสงคยุทธศาสตร 
มจร ที่ ๒.๒ ผลงานวิจัยงาน 
สรางสรรคและนวัตกรรม 
ไดรับการตีพิมพเผยแพรทัง้
ในระดับชาติและนานาชาติ  
- เปาประสงคยุทธศาสตร 
มจร ที่ ๒.๓ ผลงานวิจัยงาน
สรางสรรคและ นวัตกรรม
ไดรับการอางอิงหรือนําไปใช 
ประโยชนในการพัฒนาจิตใจ
และสังคมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ  

-งานวิจัยที่เปนการสรางและ
ประยุกตใชองคความรูใหม 
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสิน
ทางปญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและอัต
ลักษณของสถาบัน 
- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปน
ของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
และประเทศ  
- ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมี
ผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน 
การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสราง
โอกาสมูลคาเพิ่ม และขีดวามสามารถ
ของประเทศในการแขงขันระดับ
นานาชาต ิ

ระดับสถาบัน 
๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือ
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มี
การนําไปใชประโยชน 

๓. การบริการวิชาการ   
ระดับคณะ 
๓.๒ ผลการบริการวิชาการที่เสริม 
สรางความเขมแข็งแกชุมชน (smart 
community) 

- เปาประสงคยุทธศาสตร 
มจร ที่ ๓.๑ ผลงานบริการ
วิชาการแกสังคมมีคุณภาพ

- สอดคลองกับบริบท ตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น ชุมชน  
และสังคม  



๘ 

 

ตัวบงชี้เพิ่มเติม 
ยุทธศาสตร/อัตลักษณ/ 
ความไดเปรียบเชิงพื้นที่ 

ของมหาวิทยาลัย 

กรอบยุทธศาสตรชาติ/ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา ๒๕๖๑/ 
แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

ระดับสถาบัน 
๓.๒ ผลการบริการวิชาการที่เสริม 
สรางความเขมแข็งแกชุมชน (smart 
community) 

เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ  
 

- ตามระดับความเชี่ยวชาญและ 
อัตลักษณของประเภทสถาบัน 
- มีการบริหารจัดการที่ประสานความ
รวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา 
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ
ตางประเทศ 
-โปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได 
-ผลลัพธของการบริการวิชาการ
นําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็ง
และความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ 

๔. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
 ระดับคณะ 
  ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและ
ตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาแบบสรางสรรค 

- เปาประสงคยุทธศาสตร 
มจร ๔.๑ ผลงานดาน 
พระพุทธศาสนาและศิลปะ 
วัฒนธรรมมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับในระดับชาติและ 
นานาชาต ิ 
- เปาประสงคยุทธศาสตร 
มจร ๔.๒ นวัตกรรมดาน 
พระพุทธศาสนาและศิลปะ 
วัฒนธรรมที่เกิดจากการ 
บูรณาการงานสงเสริม 
พระพุทธศาสนาและ 
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
กับการเรียนการสอน การ 
วิจัยและบริการวิชาการแก 
สังคม  

- สรางรากฐานทางวัฒนธรรมที่
เขมแข็งในมหาวิทยาลัยและสังคม 
เพื่อการธํารงรักษา สืบสาน หรือการ
พัฒนาตอยอดและสรางคุณคาใหม 
ของวัฒนธรรม 
- มีการปรับและประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย 
และตางประเทศ อยางเหมาะสม ตาม
ศักยภาพและ อัตลักษณของ 
ประเภทสถาบัน 
- ผลลัพธของการจัดการดาน
ศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือการ
สรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม 
ใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

ระดับสถาบัน 
  ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและ
ตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาแบบสรางสรรค 

๕. การบริหารจัดการ   
ระดับคณะ 
๕.๓ ความสุขของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร 
 
 

เปาประสงคที่ ๕.๑ การ
บริหารจัดการองคกรโดยใช
หลักพระพุทธศาสนาบูรณา
การกับการบริหารจัดการ
สมัยใหม 

- การบริหารงานตามพันธกิจและ
วิสัยทัศนของสถาบันอุดมศึกษา  
- การบริหารจัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

ระดับสถาบัน 



๙ 

 

ตัวบงชี้เพิ่มเติม 
ยุทธศาสตร/อัตลักษณ/ 
ความไดเปรียบเชิงพื้นที่ 

ของมหาวิทยาลัย 

กรอบยุทธศาสตรชาติ/ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา ๒๕๖๑/ 
แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

๕.๓ ความสุขของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร 

   ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับ
ความสุขของบุคลากรในการ 
ปฏิบัติงานภายในองคกร  
 

- คํานึงถึงความหลากหลายและความ
เปนอิสระทางวิชาการ  
- มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
- ยืดหยุนคลองตัวโปรงใสและ
ตรวจสอบได 
แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
เครือขายองคพุทธและมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาทั่วโลก 

ระดับคณะ 
๕.๔ ผลการดําเนินการเครือขาย
ความรวมมือระหวางประเทศ 
ระดับสถาบัน 
๕.๔ ผลการดําเนินการเครือขาย
ความรวมมือระหวางประเทศ 
ระดับคณะ 
   ๕.๕ ผลงานดานการศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรมของผูบริหาร อาจารยและ
นิสิต ที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
ระดับสถาบัน 
   ๕.๕ ผลงานดานการศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรมของผูบริหาร อาจารยและ
นิสิต ที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

 





๑๐ 

 

รายละเอียดตัวบงชีใ้หมเพิ่มเติม 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และความคาดหวังของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 ๑. ตัวบงชี้ระดับหลักสูตรเพิ่มเติม  จํานวน ๑  ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

องคประกอบระดับหลักสูตร ตัวบงชี้ เดิม ตัวบงชี้ เพิ่มเติม 
๑. การกํากับมาตรฐาน    ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ. 

 

๒. บัณฑิต     ๒ .๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
   ๒.๒  การไดงานทําหรือผลงานวิจัย
ของผูสําเร็จการศึกษา 
- (ปริญญาตรี)  รอยละของของบัณฑิต
บรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหนาที่
สนองงานคณะสงฆและบัณฑิตคฤหัสถ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ป 
- (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ทีไ่ดรับการตีพิมพ  หรือเผยแพร 
- (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการ ตีพิมพหรือเผยแพร 

๒ . ๓  บั ณ ฑิ ต ป ริ ญ ญ า ต รี มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
ส อ บ ผ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ  
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
ตามเกณฑทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
 

๓. นิสิต ๓.๑ การรับนิสิต 
๓.๒ การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
๓.๓ ผลที่เกิดกับนิสิต 

 

๔. อาจารย  ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย 
๔.๒ คุณภาพอาจารย 
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย 

 

๕. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
๕.๒ การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
๕.๓ การประเมินผูเรียน 
๕.๔ ผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

 
 



๑๑ 

 

องคประกอบระดับหลักสูตร ตัวบงชี้ เดิม ตัวบงชี้ เพิ่มเติม 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

จํานวน ๑๔ ๑ 
 

องคประกอบที่ ๒  บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓  บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผานภาษาอังกฤษและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้  
 หลักสูตรดําเนินการพัฒนาและประเมินนิสิต ใน ๓ เรื่อง คือ (๑) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (๒) 
ภาษาอังกฤษ และ (๓) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะเปนบัณฑิตที่พึงประสงค และนโยบายรัฐบาลในการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีนโยบายพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดยสนับสนุนใหมีการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการเรียนการ
สอน  ตัวบงชี้นี้มีวัตถุประสงคที่จะประเมินบัณฑิตใหมีคุณสมบัติใหเปนผูเรียนรู พัฒนานวัตกรรม และงาน
สรางสรรคตลอดจนเปนพลเมืองที่เขมแข็งของประเทศ 
 

เกณฑการประเมิน   
 แปลงคารอยละของนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค สอบผานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ เทากับรอยละ ๑๐๐ 
 

สูตรการคํานวณ   
         ๑. คํานวณรอยละของนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค สอบผานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
ตามสูตร 

               
 

    
 

 
 

๒. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

         คะแนนที่ได  = 
 
 
 
 

 

จํานวนนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
สอบผานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

จํานวนนิสิตภาคการศึกษาสุดทายทั้งหมดของหลักสูตร 
 

X ๑๐๐ 

รอยละนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
สอบผานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๐๐ 
X ๕ 



๑๒ 

 

 ๒. ตัวบงชี้ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยเพิ่มเติมมีจํานวน ๘  ตัวบงชี้ดังนี้ 
 

องคประกอบ  ตัวบงชี้ เดิม ตัวบงชี้ เพิ่มเติม 
๑. การผลิตบัณฑิต    ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
   ๑.๒ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
   ๑.๓ อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 
   ๑.๔ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา 
   ๑.๕ การบริการนิสิตระดับปริญญา
ตรี  
   ๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

   ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตร
ใหม หรือหลักสูตรไมมีปริญญา (non 
degree)  ที่ เปนหลักสู ตรบู รณาการ
ระหว า งศาสตร  ห รื อหลั กสู ต ร  ๒ 
ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบัน มี
ผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 
   ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญา
ตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
สอบผานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร  

๒. การวิจัย 
 

   ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
   ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
   ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

   ๒.๔ งานวจิัยพัฒนาองคความรูหรือ
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มกีาร
นําไปใชประโยชน 
 
 

 
 

๓. การบริการวิชาการ    ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม     ๓ . ๒  ผ ล ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่
เสริ มสร า งความเขมแข็ งแกชุ มชน 
(smart community) 

๔. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

   ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

   ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและตอ
ยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาแบบสรางสรรค  

๕. การบริหารจัดการ 
 

   ๕.๑ การบริหารเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย 
   ๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

   ๕.๓ ความสุขของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร 
   ๕.๔ ผลการดําเนินการเครือขาย
ความรวมมือระหวางประเทศ 
   ๕ .๕ ผลงานดานการศึกษา วิ จั ย 
บริการวิชาการและทํานุบํารุ งศิลป 
วัฒนธรรมของผูบริหาร อาจารยและ
นิสิต  ที่ ได รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
 

รวมตัวบงชี้ ๑๓ ๘ 
 

 



๑๓ 

 

องคประกอบท่ี ๑   การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๗  หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) ที่เปน
หลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตร หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบัน มี
ผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยควรจัดบริการหลักสูตรดวยรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน และนําไปประยุกตใชในสภาพบริบทจริงได เปนหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม หรือหลักสูตร
ระยะสั้นไมมีปริญญา ที่นําสาระจากศาสตรสาขาวิชาตางๆ มาผสมผสานหลอมรวมกันเพื่อใหเกิดเปนองครวม
หรือเรื่องท่ีมีความสมบูรณในตัวเอง หลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบันมีผลลัพธการเรียนรูชัดเจน 
 

เกณฑการประเมิน   
 แปลงคารอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตร หลักสูตร ๒ ปริญญาและหลักสูตรขาม
สถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจนของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ เทากับรอย
ละ ๕๐ 
 

สูตรการคํานวณ   
         ๑. คํานวณรอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตร หลักสูตร ๒ ปริญญาและหลักสูตร
ขามสถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจนของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ตามสูตร 

             
 

 
 
 

  
        

 ๒. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

   คะแนนที่ได  = 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตร หลักสูตร ๒ ปริญญา 
  และหลักสูตรขามสถาบันมีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจนของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 
                          จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 
 

X ๑๐๐ 

       รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตร หลักสูตร ๒ ปริญญา 
  และหลักสูตรขามสถาบันมีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจนของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 

 

                                                      ๕๐ 

X ๕ 



๑๔ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๘  ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผาน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ตองดําเนินการพัฒนาและประเมินนิสิต ใน ๓ เรื่อง คือ (๑) คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค (๒) ภาษาอังกฤษ และ (๓) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะเปนบัณฑิตที่พึงประสงค และนโยบาย
รัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีนโยบาย
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดยสนับสนุนใหมีการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ในการเรียนการสอน   
 

เกณฑการประเมิน   
 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย มีทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย  
 

สูตรการคํานวณ   
             

 

 
 

  

 

 

องคประกอบท่ี ๒    การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔   งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการนําไปใชประโยชน 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ควรสรางงานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชนและประเทศ 
ผลลัพธของ การวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงและมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน การสราง
คุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาส มูลคาเพิ่มและขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับชาติหรือ
นานาชาติ ทั้งนี้ ไมนับรวมงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา หรืองานวิจัยที่เกิดจากการเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิต 
 

เกณฑการประเมิน   
 แปลงคารอยละของงานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการนําไปใช
ประโยชน โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ เทากับรอยละ ๕๐ 
 

ผลรวมคะแนนประเมินบัณฑิตปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 
มีทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 

 



๑๕ 

 

สูตรการคํานวณ   
         ๑. คํานวณรอยละของงานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาทีน่ําไปใชประโยชน
ของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ตามสูตร 
 

             
 

 
 
 
 

        ๒. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

    คะแนนที่ได  = 
 
   
 

 

 
 
 
 

องคประกอบท่ี ๓    การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒   ผลการบริการวิชาการทีเ่สริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน (smart community) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 การบริการวิชาการของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยมุงเนนใหเกิดผลลัพธที่ตอบสนองและสราง
ประโยชนแกชุมชน ทองถิ่น และสังคม ตามจุดเนน อัตลักษณและความไดเปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ 
โดยคาดหวังวาชุมชนจะตองเขมแข็ง (smart community) ชุมชนเกิดการเรียนรู นําไปพัฒนางานในชุมชนได
อยางเปนระบบ มีผลลัพธที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม สามารถประเมินได เชน คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น 
ชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุข ชุมชนพึ่งตนเองได ชุมชนรักษาสิ่งแวดลอม รายไดของชุมชนเพิ่มขึ้น มีการ
บริหารจัดการของภาครัฐในพื้นที่มีความโปรงใสตรวจสอบได โดยคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยเขาไปใหบริการ
วิชาการและกํากับติดตามผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการบริการ อยางนอย ๑ ชุมชน  
 

เกณฑการประเมิน  
 ผลลัพธการบริการวิชาการที่คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยใหบริการแกชุมชนเกิดเปนชุมชนเขมแข็ง 
(smart community) อยางนอย ๑ ชุมชนตอ ๑ สวนจัดการศึกษา โดยชุมชนมีคุณสมบัติเปนไปตามคําอธิบาย
ตัวบงชี้ครบถวน ได ๕ คะแนน ถาไมเปนไปตามคําอธิบายตัวบงชี้ครบถวนได ๐ คะแนน 
 
 
 
 
 

  งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาทีน่ําไปใชประโยชน 

                  จํานวนงานวิจยัทั้งหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 

 

X ๑๐๐ 

รอยละของงานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ทีน่ําไปใชประโยชนของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 

๕๐ 

X ๕ 



๑๖ 

 

องคประกอบท่ี ๔    การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒    ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  แบบสรางสรรค  
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ทําหนาที่สืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
แบบสรางสรรค เชน พุทธศิลปกรรม ประเพณี พิธีกรรม โดยใชกระบวนการศึกษา วิจัย สรางองคความรู อยาง
มีสวนรวม เพื่อเพิ่มคุณคาทางจิตใจและมูลคาทางเศรษฐกิจ ใหแกวัดหรือชุมชน อยางนอย ๑ พื้นที ่
 

เกณฑการประเมิน  
 ผลลัพธการสืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสรางสรรค อยางนอย 
อยางนอย ๑ พื้นที่ โดยวัดหรือชุมชนไดรับการพัฒนาเปนไปตามคําอธิบายตัวบงชี้ครบถวน ได ๕ คะแนน ถา
ไมเปนไปตามคําอธิบายตัวบงชี้ครบถวนได ๐ คะแนน 
 
 
องคประกอบท่ี ๕    การบริหารจัดการ   
 
ตัวบงชี้ที่ ๕.๓   ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองคกร 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานกอใหเกิดความผูกพัน ความจงรักภักดีและความพึงพอใจใน
การทํางาน พิจารณาจากผลสํารวจระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองคกร  ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสภาพการทํางานและคุณภาพชีวิตการทํางาน และนําผลสํารวจมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให
บุคลากรมีความสุขอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 การบริหารจัดการของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานคิดจาก
รอยละของบุคลากรที่มีความสขุ แบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ๑ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๑ - ๒๐  
ระดับ ๒ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๒๑ - ๔๐  
ระดับ ๓ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๔๑ - ๖๐  
ระดับ ๔ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๖๑ - ๘๐  
ระดับ ๕ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๘๑ – ๑๐๐ 

 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

บุคลากรรอยละ 
๑ – ๒๐ 

มีความสุข 

บุคลากรรอยละ 
๒๑ – ๔๐ 
มีความสุข 

บุคลากรรอยละ 
๔๑ – ๖๐ 
มีความสุข 

บุคลากรรอยละ 
๖๑ – ๘๐ 
มีความสุข 

บุคลากรรอยละ 
๘๑ – ๑๐๐ 
มีความสุข 



๑๗ 

 

 
ตัวบงชี้ที่ ๕.๔   ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามุงเนนไปสูมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับ
โลก ดังนั้นคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย  ควรทําขอตกลงความรวมมือ (MoU) กับสถานศึกษา หรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในตางประเทศ เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน และกอใหเกิดผลลัพธที่ดีทั้งสองฝาย เชน โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารยและนิสิต  หลักสูตรสองปริญญา ขอตกลงรวมมือในการผลิตบัณฑิตรวมกัน สหกิจศึกษา
ตางประเทศ 
 

เกณฑการประเมิน   
 แปลงคารอยละของขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศที่มีการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยกําหนดให
คะแนนเต็ม ๕ เทากับรอยละ ๑๐๐ 
 

สูตรการคํานวณ   
          ๑. คํานวณรอยละของขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศที่มีการปฏิบัติที่ชัดเจน ตามสูตร 

             
 

 
        
 
  

 ๒. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

         คะแนนที่ได  = 
 
   
 

 

 
ตัวบงชี้ที่ ๕.๕   ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของผูบริหาร   
  อาจารยและนิสิต ที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของผูบริหาร อาจารยและ
นิสิตในคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ที่พัฒนาไดอยางโดดเดนเปนที่ยอมรับจากหนวยงานระดับชาติหรือ
นานาชาติ ทําใหไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเดน ทั้งนี ้นับเฉพาะรางวัลที่ ๑  ๒ และ ๓ เทานั้น 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๑ - ๒ รางวัล ๓ - ๔ รางวัล ๕ - ๖ รางวัล ๗ - ๘ รางวัล ๙ รางวัลขึ้นไป 

                  ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศที่มีการปฏิบัติที่ชัดเจน  

            จํานวนขอตกลงการรวมมือระหวางประเทศของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 
X ๑๐๐ 

รอยละของขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศที่มีการปฏิบัติที่ชัดเจน 
๑๐๐ 

X ๕ 



๑๘ 

 

๓. ตัวบงชี้ระดับสถาบัน เพิ่มเติม  จํานวน ๘  ตัวบงชี้ ดังนี ้

องคประกอบ ตัวบงชี้ เดิม ตัวบงชี้ ใหม  
๑. การผลิตบัณฑิต    ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
   ๑.๒ อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
   ๑.๓ อาจารยประจําสถาบันที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 
   ๑.๔ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  
   ๑.๕ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

   ๑ . ๖  หลั ก สู ต รป รั บป รุ ง  ห รื อ
หลักสู ตรใหม  หรื อหลักสู ตร ไมมี
ป ริ ญ ญ า  ( non degree)  ที่ เ ป น
หลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตร 
ห รื อหลั กสู ต ร  ๒  ปริ ญญา  หรื อ
หลักสูตรขามสถาบัน มีผลลัพธการ
เรียนรูที่ชัดเจน 
   ๑.๗ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญา
ต รี ที่ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค สอบผานภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

๒. การวิจัย 
 

   ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
   ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
   ๒ .๓  ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

   ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือ
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการ
นําไปใชประโยชน 
 

 

๓. การบริการ
วิชาการ 

   ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม     ๓ .๒  ผลการบริการวิ ช าการที่
เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน 
(smart community) 

๔. การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

   ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

   ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและ
ตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาแบบสรางสรรค  

๕. การบริหารจัดการ 
 

   ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน 
   ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ วิทยา
เขตและวิทยาลัย 
   ๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพ 
หลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

   ๕.๓ ความสุขของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร 
   ๕.๔ ผลการดําเนินการเครือขาย
ความรวมมือระหวางประเทศ 
   ๕.๕ ผลงานดานการศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรมของผูบริหาร อาจารยและ
นิสิต ที่ ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
 

รวมตัวบงชี้ ๑๓ ๘ 
 



๑๙ 

 

องคประกอบท่ี ๑    การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๖  หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) ที่เปน

หลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตร หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบัน มี
ผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 สถาบันควรจัดบริการหลักสูตรดวยรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการของผูเรียน และ
นําไปประยุกตใชในสภาพบริบทจริงได เปนหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรระยะสั้นไมมีปริญญา 
ที่นําสาระจากศาสตรสาขาวิชาตางๆ มาผสมผสานหลอมรวมกันเพื่อใหเกิดเปนองครวมหรือเรื่องที่มีความ
สมบูรณในตัวเอง หลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบันมีผลลัพธการเรียนรูชัดเจน 
 

เกณฑการประเมิน   
 แปลงคารอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตร หลักสูตร ๒ ปริญญาและหลักสูตรขาม
สถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ เทากับรอยละ ๒๐ 
 

สูตรการคํานวณ   
         ๑. คํานวณรอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตร หลักสูตร ๒ ปริญญาและหลักสูตร
ขามสถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย ตามสูตร 

             
 

 
 
 

  
        

 ๒. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

   คะแนนที่ได  = 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

             จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตร หลักสูตร ๒ ปริญญา 
             และหลักสูตรขามสถาบันมีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย 
                           จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลยั 

X ๑๐๐ 

             รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตร หลักสูตร ๒ ปริญญา 
               และหลักสูตรขามสถาบันมีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย 

 

                                                      ๒๐ 

X ๕ 



๒๐ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๗  ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผาน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 มหาวิทยาลัยตองดําเนินการพัฒนาและประเมินนิสิต ใน ๓ เรื่อง คือ (๑) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค (๒) ภาษาอังกฤษ และ (๓) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะเปนบัณฑิตที่พึงประสงค และนโยบายรัฐบาลในการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีนโยบายพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดยสนับสนุนใหมีการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการเรียนการ
สอน   
 
เกณฑการประเมิน   
 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย มี
ทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ของคณะ วิทยา
เขตและวิทยาลัยทั้งหมด 
 

สูตรการคํานวณ   
             

 

 
 

  

 
องคประกอบท่ี ๒    การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔   งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการนําไปใชประโยชน 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 มหาวิทยาลัยควรสรางงานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เชื่อมโยงกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชนและประเทศ ผลลัพธของ 
การวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงและมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือ
การสรางโอกาส มูลคาเพิ่มและขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้ ไม
นับรวมงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา หรืองานวิจัยที่เกิดจากการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ของนิสิต 
 

เกณฑการประเมิน    
 คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่
นําไปใชประโยชนของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย  
 
 

ผลรวมคะแนนประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย  
มีทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทั้งหมด 

จํานวนคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทั้งหมด 
 



๒๑ 

 

สูตรการคํานวณ   
             

 

 
 
 

 

 
 
องคประกอบท่ี ๓    การบริการวิชาการ 
 
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒  ผลการบริการวิชาการทีเ่สริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน (smart community) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมุงเนนใหเกิดผลลัพธที่ตอบสนองและสรางประโยชนแกชุมชน 
ทองถิ่น และสังคม ตามจุดเนน อัตลักษณและความไดเปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ โดยคาดหวังวาชุมชน
จะตองเขมแข็ง (smart community) ชุมชนเกิดการเรียนรู นําไปพัฒนางานในชุมชนไดอยางเปนระบบ มี
ผลลัพธที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม สามารถประเมินได เชน คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น ชุมชนอยูรวมกันอยาง
สันติสุข ชุมชนพึ่งตนเองได ชุมชนรักษาสิ่งแวดลอม รายไดของชุมชนเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการของภาครัฐใน
พื้นที่มีความโปรงใสตรวจสอบได  

มหาวิทยาลัยกํากับติดตามผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ อยางนอย ๑ ชุมชนตอ ๑ สวนจัด
การศึกษา ทั้งนี้ สวนงานที่จัดทําบริการวิชาการ ระดับสถาบัน ตองจัดทํากิจกรรมเชนเดียวกับ คณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัย อยางนอย ๑ กิจกรรม โดยมีผลกระทบระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 

เกณฑการประเมิน  
 คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน (smart 
community) ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานที่จัดทําบริการวิชาการระดับสถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ   
             

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินงานวิจัยพัฒนาองคความรู 
หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาทีน่ําไปใชประโยชนของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

 

จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน  
(smart community) ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานที่จัดทําบริการวิชาการระดับสถาบัน 

จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานที่จัดทําบริการวิชาการระดับสถาบัน 
 



๒๒ 

 

องคประกอบท่ี ๔    การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒   ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสรางสรรค  
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 มหาวิทยาลัยทําหนาที่สืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมไทยแบบสรางสรรค ในเขตพื้นที่
ใหบริการการศึกษา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา การจัดระบบ และสืบคนประวัติความเปนมาของวัด มา
จัดเก็บเปนองคความรูที่สรางคุณคาและมูลคาใหกับประเทศ โดยทํางานรวมกับหนวยงานระดับชาติ หรือ
นานาชาติ รวมทั้งนําผลงานของ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยมารวมเปนขอมูลในการประเมินดวย 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   
 มหาวิทยาลัยทําหนาที่สืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสรางสรรค 
เชน พุทธศิลปกรรม ประเพณี พิธีกรรม โดยใชกระบวนการศึกษา วิจัย สรางองคความรู อยางมีสวนรวม เพื่อ
เพิ่มคุณคาทางจิตใจและมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยทํางานรวมกับหนวยงานระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมทั้งนํา
ผลงานของ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยมารวมเปนขอมูลในการประเมินดวย 
 

เกณฑการประเมิน  
 คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินการสืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
แบบสรางสรรคของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานที่ทํางานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
สถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ   
             

 

 
 

 
 
 
 
 
องคประกอบท่ี ๕    การบริหารจัดการ   
ตัวบงชี้ที่ ๕.๓   ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองคกร 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานกอใหเกิดความผูกพัน ความจงรักภักดีและความพึงพอใจใน
การทํางาน พิจารณาจากผลสํารวจระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองคกร  ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสภาพการทํางานและคุณภาพชีวิตการทํางาน และนําผลสํารวจมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให
บุคลากรมีความสุขอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานคิดจากรอยละของ
บุคลากรที่มีความสุข แบงเปน ๕ ระดับ ดังนี ้

ระดับ ๑ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๑ - ๒๐  
ระดับ ๒ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๒๑ - ๔๐  

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินการสืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แบบสรางสรรค  ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 

และสวนงานที่ทํางานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับสถาบัน 
 

จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานที่ทํางานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับสถาบัน 



๒๓ 

 

ระดับ ๓ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๔๑ - ๖๐  
ระดับ ๔ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๖๑ - ๘๐  
ระดับ ๕ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๘๑ – ๑๐๐ 

 

เกณฑการประเมิน  

 
 
ตัวบงชี้ที่ ๕.๔  ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามุงเนนไปสูมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับ
โลก ตองอาศัยเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ โดยการทําขอตกลงความรวมมือ (MoU) กับสถานศึกษา 
หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนในตางประเทศ เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน และกอใหเกิดผลลัพธที่ดีทั้งสองฝาย 
เชน โครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและนิสิต  หลักสูตรสองปริญญา ขอตกลงรวมมือในการผลิตบัณฑิตรวมกัน 
สหกิจศึกษาตางประเทศ 
 

เกณฑการประเมิน   
 แปลงคารอยละของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานเทียบเทาคณะ ที่มีการลงนามความรวมมือ
ระหวางประเทศและนําสูการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ เทากับรอยละ ๑๐๐ 
 

สูตรการคํานวณ   
         ๑. คํานวณรอยละของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานเทียบเทาคณะ ที่มีการลงนามความรวมมือ
ระหวางประเทศและนําสูการปฏิบัติที่ชัดเจน ตามสูตร 

             
 

 
        
 
  
 

 ๒. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

   คะแนนที่ได  = 
 
   
 

 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

บุคลากรรอยละ 
๑ – ๒๐ 

มีความสุข 

บุคลากรรอยละ 
๒๑ – ๔๐ 
มีความสุข 

บุคลากรรอยละ 
๔๑ – ๖๐ 
มีความสุข 

บุคลากรรอยละ 
๖๑ – ๘๐ 
มีความสุข 

บุคลากรรอยละ 
๘๑ – ๑๐๐ 
มีความสุข 

         คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานเทียบเทาคณะท่ีมีการลงนามความรวมมือ 
                                  ระหวางประเทศ ที่มีการปฏิบัติที่ชัดเจน 
                  จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานเทียบเทาคณะทั้งหมด 
 

X ๑๐๐ 

                     รอยละของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและสวนงานเทียบเทาคณะ  
                ที่มีการลงนามความรวมมือระหวางประเทศและนําสูการปฏิบัติที่ชัดเจน 

๑๐๐ 

X ๕ 



๒๔ 

 

 
ตัวบงชี้ที่ ๕.๕   ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของผูบริหาร   
  อาจารยและนิสิต ที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของผูบริหาร อาจารยและ
นิสิตในมหาวิทยาลัย ที่พัฒนาไดอยางโดดเดนเปนที่ยอมรับจากหนวยงานระดับชาติหรือนานาชาติ ทําใหไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณดีเดน ทั้งนี ้นับเฉพาะรางวัลที่ ๑  ๒ และ ๓ เทานั้น 
 

เกณฑการประเมิน   
 ผลรวมของคะแนนของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

สูตรการคํานวณ   
             

 

 
 

 
  

 

 

  

 

 
 

ผลรวมของคะแนนของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
จํานวนคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทั้งหมด 



๒๕ 

 

แบบประชาพิจารณ 
(ราง) ตัวบงชี้เพิ่มเตมิ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง   
 ๑. แบบประชาพิจารณนี้ จัดทําขึ้นตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา   
ลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากทุกสวนงานจัดการศึกษา ในการจัดทําตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ๒๕๖๑ โดยจะใชประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. ขอใหสวนงานจัดการศึกษาจัดประชุมบุคลากรเพื่อระดมความคิดเห็นตอตัวบงชี้เพิ่มเติมตอไปนี้ และสรุป
ขอคิดเห็นหรือเสนอปรับแกไขลงในแบบประชาพิจารณนี ้
 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของสวนงาน 
 ๑) ชื่อสวนงาน………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 ๒) ผูสรุปความคิดเห็น   ชื่อ/นามสกุล/ฉายา….……………………………………………………………..……………………. 
           ตําแหนง…………………………………………………………………………………………...…………. 
 

สวนที่ ๒ สรุปความคิดเห็นของบุคลากรในสวนงานตอตัวบงช้ีใหมเพิ่มเติม 
 

ที ่ ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม 

ความคิดเห็น 

เห็นชอบ 
ควร

แกไข/
ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

ใหปรับ/แกไขเปน 

 ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม ระดับหลักสูตร    

๑ บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค  สอบผ านภาษาอั งกฤษและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

      
 
 
 
 

 ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม ระดับคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัย 

   

๑ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือ
หลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) ทีเ่ปน
หลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตร หรือ
หลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขาม
สถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

      



๒๖ 

ที ่ ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม 

ความคิดเห็น 

เห็นชอบ 
ควร

แกไข/
ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

ใหปรับ/แกไขเปน 

๒ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผาน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร 

      

๓ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่มกีารนําไปใช
ประโยชน 

   
 
 
 

๔ ผลการบริการวิชาการที่เสริมสรางความ
เขมแข็งแกชุมชน (smart community) 

   
 
 
 

๕ ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอด
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบ
สรางสรรค 

   
 
 
 

๖ ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร  

   
 
 

๗ ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

   
 
 

๘ ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของผูบริหาร 
อาจารยและนิสิต ที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

   

 ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม ระดับสถาบัน    

๑ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือ
หลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) ทีเ่ปน
หลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตร หรือ
หลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขาม
สถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

   

๒ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผาน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร 

   



๒๗ 

ที ่ ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม 

ความคิดเห็น 

เห็นชอบ 
ควร

แกไข/
ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

ใหปรับ/แกไขเปน 

๓ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ มี การนํ า ไป ใช
ประโยชน 

   
 
 
 

๔ ผลการบริการวิชาการที่เสริมสรางความ
เขมแข็งแกชุมชน (smart community) 

   
 
 

๕ ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอด
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบ
สรางสรรค 

   
 
 
 

๖ ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร 

   
 
 
 

๗ ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

   
 
 

๘ ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมของผูบริหาร 
อาจารยและนิสิต ที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

   
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ :  
     ๑. กรุณาดาวโหลดและกรอกแบบประชาพิจารณ ที่เว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพ http://qa.mcu.ac.th
และสงกลับมายัง สํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ที่อีเมล mcuqa58@gmail.com ภายใน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป จักขอบคุณยิ่ง 
     ๒. หากมีขอสงสัย หรือ ตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี นางสาวฐาณิชญาณ  มัควัลย   
โทรศัพท ๐๙ ๔๕๙๓ ๕๙๖๖ , ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ตอ ๘๗๗๖ 

 



๒๕ 

 

แบบประชาพิจารณ 
(ราง) ตัวบงชี้เพิ่มเตมิ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง   
 ๑. แบบประชาพิจารณนี้ จัดทําขึ้นตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา   
ลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากทุกสวนงานจัดการศึกษา ในการจัดทําตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ๒๕๖๑ โดยจะใชประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. ขอใหสวนงานจัดการศึกษาจัดประชุมบุคลากรเพื่อระดมความคิดเห็นตอตัวบงชี้เพิ่มเติมตอไปนี้ และสรุป
ขอคิดเห็นหรือเสนอปรับแกไขลงในแบบประชาพิจารณนี ้
 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของสวนงาน 
 ๑) ชื่อสวนงาน………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 ๒) ผูสรุปความคิดเห็น   ชื่อ/นามสกุล/ฉายา….……………………………………………………………..……………………. 
           ตําแหนง…………………………………………………………………………………………...…………. 
 

สวนที่ ๒ สรุปความคิดเห็นของบุคลากรในสวนงานตอตัวบงช้ีใหมเพิ่มเติม 
 

ที ่ ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม 

ความคิดเห็น 

เห็นชอบ 
ควร

แกไข/
ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

ใหปรับ/แกไขเปน 

 ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม ระดับหลักสูตร    

๑ บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค  สอบผ านภาษาอั งกฤษและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

      
 
 
 
 

 ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม ระดับคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัย 

   

๑ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือ
หลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) ทีเ่ปน
หลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตร หรือ
หลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขาม
สถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

      



๒๖ 

ที ่ ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม 

ความคิดเห็น 

เห็นชอบ 
ควร

แกไข/
ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

ใหปรับ/แกไขเปน 

๒ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผาน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร 

      

๓ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่มกีารนําไปใช
ประโยชน 

   
 
 
 

๔ ผลการบริการวิชาการที่เสริมสรางความ
เขมแข็งแกชุมชน (smart community) 

   
 
 
 

๕ ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอด
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบ
สรางสรรค 

   
 
 
 

๖ ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร  

   
 
 

๗ ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

   
 
 

๘ ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของผูบริหาร 
อาจารยและนิสิต ที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

   

 ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม ระดับสถาบัน    

๑ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือ
หลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) ทีเ่ปน
หลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตร หรือ
หลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขาม
สถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

   

๒ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผาน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร 

   



๒๗ 

ที ่ ตัวบงชี้ใหมเพิ่มเติม 

ความคิดเห็น 

เห็นชอบ 
ควร

แกไข/
ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

ใหปรับ/แกไขเปน 

๓ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ มี การนํ า ไป ใช
ประโยชน 

   
 
 
 

๔ ผลการบริการวิชาการที่เสริมสรางความ
เขมแข็งแกชุมชน (smart community) 

   
 
 

๕ ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอด
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบ
สรางสรรค 

   
 
 
 

๖ ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร 

   
 
 
 

๗ ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

   
 
 

๘ ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมของผูบริหาร 
อาจารยและนิสิต ที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

   
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ :  
     ๑. กรุณาดาวโหลดและกรอกแบบประชาพิจารณ ที่เว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพ http://qa.mcu.ac.th
และสงกลับมายัง สํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ที่อีเมล mcuqa58@gmail.com ภายใน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป จักขอบคุณยิ่ง 
     ๒. หากมีขอสงสัย หรือ ตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี นางสาวฐาณิชญาณ  มัควัลย   
โทรศัพท ๐๙ ๔๕๙๓ ๕๙๖๖ , ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ตอ ๘๗๗๖ 

 


