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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 
คราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 

 



๒ 

 

 

ค าน า 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมิน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการตรวจและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข ประธานกรรมการ และกรรมการ 
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ  รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.  ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล และ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กรรมการและ
เลขานุการ 
  ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพระดับดี คือ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕ โดยองค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ๓ องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย (๔.๖๖ คะแนน) องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ (๕.๐๐ 
คะแนน) องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕.๐๐ คะแนน) องค์ประกอบ
ที่มีผลการด าเนินงานอยู่ ในระดับดี  ๒ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่  ๑ การผลิต
บัณฑิต  (๔.๑๔ คะแนน) และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ (๔.๓๓ คะแนน)    

  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และจัดท า “แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑” เพ่ือน าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวิเคราะห์และหาแนวทางการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ซึ่ง
จะน าไปสู่การทบทวนนโยบายแผนการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานและการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  คณะกรรมการได้จัดท า“แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑” ตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อย
แล้ว หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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๓ 

 

 
 

 
สารบัญ 

    เรื่อง                
           หน้า 
 

 ค าน า 
 สารบัญ 
 

 บทที่ ๑  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑       ๔  
๑.๑ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้  ๔ 
๑.๒ ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  ๖ 

 

บทที่ ๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ๗ 
๒.๑ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
       นับตามหลักสูตรที่มีเลขรหัส  ๗ 
๒.๒ หลักสูตรนับแยกตามหลักสูตรที่เปิดสอน   ๑๓ 
 

 บทที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย  ๒๑ 
 ๓.๑ ผลการตรวจประเมิน  ๒๑ 
 ๓.๒ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ๒๕   

       บทที่ ๔ แผนพัฒนาคณุภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๒๙ 

 ๔.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  ๒๙ 
 ๔.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย  ๓๑ 
  ๔.๓ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ  ๓๓ 
  ๔.๔ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๓๕ 
  ๔.๕ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ   ๓๖ 
 ๔.๖ การติดตามผลการด าเนินงาน  ๔๒ 
   

 

 ภาคผนวก  ๔๓ 
     รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ๔๔  ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
              แผนพัฒนาคุณภาพฯ   
   
 
 
 
 

 

 



๔ 

 

 
 
 

 
 

บทที่ ๑ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑     
  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจประเมินได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่าง
วันที่๑๖ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย                    
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวบ่งชี้ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ทั้ง ๓ ระดับ  
 ระดับหลักสูตรมีหลักสูตรเปิดสอนทั้งสิ้น  ๑๐๔ หลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรผ่านเกณฑ์ก ากับ
มาตรฐาน ๑๐๔ หลักสูตร และระดับคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๔  

ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย พบว่าส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ๕ ส่วนงาน      
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๕ ระดับดี ๒๔ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓ ระดับพอใช้ ๔ ส่วนงาน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๒.๑๒  มีส่วนงานใช้เกณฑ์ EdPEx  ๒ ส่วนงาน คือวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและวิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน 
 ระดับสถาบัน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (๔.๔๔ จากระดับคะแนน ๕) โดยองค์ประกอบที่มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ๓ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย (๔.๖๖ คะแนน) องค์ประกอบ
ที่ ๓ การบริการวิชาการ (๕.๐๐ คะแนน) องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕.๐๐ 
คะแนน)องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ๒ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิต
บัณฑิต  (๔.๑๔ คะแนน) และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ (๔.๓๓ คะแนน)    

 

๑.๑ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้  
คะแนน ๐.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

 



๕ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ กรรมการ 
ตัวหาร (% หรือ สัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
๓๖๗.๘๕ 

๓.๕๔ ๓.๕๔ 
๑๐๔ 

๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

๖๓๒ × ๑๐๐ 
๕๑.๘๙ ๕ 

๑,๒๑๘ 
๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
๓๑๔ × ๑๐๐ 

๒๕.๗๘ ๒.๑๕ 
๑,๒๑๘ 

๑.๔ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี ๖ ข้อ (ข้อ ๑ – ข้อ ๖) ๕ 
๑.๕ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ๖ ข้อ (ข้อ ๑ – ข้อ ๖) ๕ 
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๖ ข้อ (ข้อ ๑ – ข้อ ๖) ๕ 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

๑๓๗.๕๔ 
๔.๑๗ ๔.๑๗ 

๓๓ 
๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 
๑๕๙.๑๒ 

๔.๘๒ ๔.๘๒ 
๓๓ 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ   
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม ๖ ข้อ (ข้อ ๑  – ข้อ ๖) ๕ 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๖ ข้อ (ข้อ ๑ –ข้อ ๖) ๕ 

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ   
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการ

ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

๔ ข้อ (ข้อ ๑, ๔, ๕, ๖, ๗) ๔ 

๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ วิทยา
เขตและวิทยาลัย 

๑๓๑.๒๘ 
๓.๙๘ ๓.๙๘ 

๓๓ 
๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย 

๖ ข้อ (ข้อ ๑ – ข้อ ๖) ๕ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (๑๓ ตัวบ่งชี้)  ๔.๔๔ 



๖ 

 

 
 
๑.๒ ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

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

 I P O รวม  

 องค์ประกอบที่ ๑ ๓.๕๘ ๕.๐๐ ๓.๕๔ ๔.๑๔ การด าเนินงานระดับดี 

 องค์ประกอบที่ ๒ ๔.๑๗ ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๔.๖๖ การด าเนินงานระดับดีมาก 

 องค์ประกอบที่ ๓ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

 องค์ประกอบที่ ๔ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

 องค์ประกอบที่ ๕ - ๔.๕๐ ๓.๙๘ ๔.๓๓ การด าเนินงานระดับดี 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

๓.๗๗ ๔.๘๖ ๔.๑๑ ๔.๔๔ การด าเนินงานระดับดี 

 ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
บทที่ ๒ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จัดการเรียนการ
สอน ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ นับได้ ๒ อย่าง คือ (๑) นับ
ตามหลักสูตรที่มีเลขรหัสในระบบ CHECO และ CHEQA Online มีจ านวน ๑๐๔ หลักสูตร และ (๒) 
นับแยกตามหลักสูตรที่เปิดสอน มีจ านวน ๒๓๗ หลักสูตร  

 

๒.๑ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร นับตามหลักสูตรที่มีเลขรหัส 
      ในระบบ CHECO และ CHEQA Online 

หลักสูตรที่มีเลขรหัสหลักสูตรในระบบ CHECO และ CHEQA Online รวม ๑๐๔ หลักสูตร แยก
เป็น ๔ ระดับ คือ (๑) ปริญญาตรี  ๕๔ หลักสูตร  (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๑ หลักสูตร  (๓) ปริญญาโท 
๓๕ หลักสูตร และ (๔) ปริญญาเอก ๑๔ หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมินหลักสูตร ๑๐๔ หลักสูตร พบว่ามีคุณภาพระดับดีมาก ๑๐ หลักสูตร (ร้อยละ 
๙.๖๒) ระดับดี ๘๓ หลักสูตร (ร้อยละ ๗๙.๘๑) ระดับปานกลาง ๑๑ หลักสูตร (ร้อยละ ๑๐.๕๘) แยกตาม
ระดับ ดังนี้ 

 ๑) ระดับปริญญาตรี ๕๔ หลักสูตร มีคุณภาพระดับดีมาก ๑ หลักสูตร (ร้อยละ ๑.๘๕) ระดับดี 
๔๙หลักสูตร (ร้อยละ ๙๐.๗๔) ระดับปานกลาง ๔ หลักสูตร (ร้อยละ ๗.๔๑) 

 ๒) ระดับปริญญาโท ๓๕ หลักสูตร มีคุณภาพระดับดีมาก ๕ หลักสูตร (ร้อยละ ๑๔.๒๙) ระดับ
ดี ๒๔ หลักสูตร (ร้อยละ ๖๘.๕๗) ระดับปานกลาง ๖ หลักสูตร (ร้อยละ ๑๗.๑๔) 

 ๓) ระดับปริญญาเอก ๑๔ หลักสูตร มีคุณภาพระดับดีมาก ๔ หลักสูตร (ร้อยละ ๒๘.๕๗) 
ระดับดี ๙ หลักสูตร (ร้อยละ ๖๔.๒๙) ระดับปานกลาง ๑ หลักสูตร (ร้อยละ ๗.๑๔) 

 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน 
คะแนน 

 บัณฑิตวิทยาลัย   
๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ      ๑ ๓.๑๖ 
๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   ๕ ๓.๘๑ 
๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๙ ๓.๗๗ 
๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา   ๑ ๓.๖๗ 
๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา      ๑ ๔.๒๗ 
๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   ๒ ๓.๙๓ 
๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ๕ ๓.๓๓ 
๘ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  ๑ ๔.๒๓ 

 
คณะพุทธศาสตร์   

๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ ๑ ๓.๙๐ 
๑๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤต ๑ ๓.๘๑ 



๘ 

 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน 
คะแนน 

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

๑๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ ๒.๒๑ 
๑๙ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและ

จิตวิทยาแนะแนว 
๑ ๓.๗๓ 

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

แนะแนว 
๑ ๓.๕๗ 

๒๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑ ๓.๕๘ 
๒๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๑ ๓.๗๕ 
 คณะมนุษยศาสตร์   

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

นานาชาติ)   
๑ ๓.๙๖ 

๓๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   ๑ ๔.๑๒ 
๓๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์   ๑ ๓.๘๙ 
 คณะสังคมศาสตร์   

๓๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ๓ ๓.๓๙ 
๓๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑๘ ๓.๔๕ 



๙ 

 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน 
คะแนน 

๔๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  ๑ ๓.๗๕ 
๔๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ๒ ๓.๓๙ 
๔๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๑ ๓.๔๖ 
๔๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ๒๗ ๓.๕๕ 
๔๔ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   ๑ ๓.๙๙ 
๔๕ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   ๑ ๓.๐๓ 
๔๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑ ๔.๐๔ 
๔๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ ๓.๓๗ 
๔๘ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   ๒ ๓.๘๓ 
๔๙ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ๑ ๓.๒๐ 
๕๐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  ๑ ๓.๑๐ 
๕๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ๑ ๒.๙๕ 
๕๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  ๑ ๓.๑๘ 
๕๓ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๑ ๔.๑๕ 
๕๔ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ๑ ๓.๒๕ 
๕๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ๑ ๓.๗๗ 
 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ   

๕๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร
นานาชาติ) 

๑ ๔.๒๒ 

๕๗ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑ ๓.๐๒ 

๕๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑ ๓.๐๗ 

๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามหายานศึกษา  
(หลักสูตรนานาชาติ)  

๑ ๓.๐๘ 

๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร
นานาชาติ)  

๑ ๔.๑๘ 

 วิทยาเขตหนองคาย   
๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๑ ๓.๘๓ 

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๑ ๓.๙๙ 

๖๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๑ ๓.๔๙ 



๑๐ 

 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน 
คะแนน 

๖๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๑ ๓.๐๘ 

 วิทยาเขตเชียงใหม่   
๖๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
๑ ๒.๙๘ 

๖๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑ ๓.๙๗ 

๖๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑ ๔.๑๑ 

 วิทยาเขตขอนแก่น   
๖๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
๑ ๓.๙๑ 

๖๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

๑ ๓.๗๖ 

๗๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๑ ๓.๕๔ 

 วิทยาเขตนครราชสีมา   
๗๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
๑ ๓.๗๒ 

 วิทยาเขตอุบลราชธานี   
๗๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  
๑ ๓.๔๘ 

๗๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  

๑ ๓.๙๐ 

๗๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๑ ๒.๑๒ 

 วิทยาเขตแพร่   
๗๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  
๑ ๓.๕๖ 

๗๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  

๑ ๓.๙๒ 

๗๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 
 

๑ ๓.๘๐ 



๑๑ 

 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน 
คะแนน 

 วิทยาเขตสุรินทร์   
๗๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
๑ ๓.๗๘ 

๗๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  

๑ ๓.๗๗ 

๘๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑ ๔.๐๖ 

 วิทยาเขตพะเยา   
๘๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  
๑ ๓.๐๗ 

๘๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  

๑ ๓.๓๖ 

 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม   
๘๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม 

๑ ๓.๘๓ 

 วิทยาเขตนครสวรรค์   
๘๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๑ ๓.๘๒ 

๘๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๑ ๓.๕๖ 

๘๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๑ ๓.๐๘ 

 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน   
๘๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
๑ ๓.๖๕ 

 วิทยาลัยสงฆ์เลย   
๘๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย  
๑ ๓.๙๙ 

 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม   
๘๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  
๑ ๔.๐๘ 

๙๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  
 

๑ ๓.๙๒ 



๑๒ 

 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน 
คะแนน 

 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   
๙๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๑ ๓.๗๑ 

๙๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  

๑ ๓.๖๕ 

๙๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  

๑ ๓.๓๗ 

 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์   
๙๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและ

จิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  

๑ ๓.๗๘ 

๙๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  

๑ ๒.๗๒ 

๙๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

๑ ๓.๐๕ 

๙๗ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  

๑ ๓.๑๐ 

 วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง   
๙๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและ

จิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  

๑ ๓.๒๑ 

๙๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

๑ ๒.๕๓ 

 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   
๑๐๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๑ ๒.๙๕ 

 วิทยาสงฆ์นครน่านฯ    
๑๐๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  
๑ ๓.๔๑ 

 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร   
๑๐๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  
๑ ๓.๐๒ 

 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี   
๑๐๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  
๑ ๒.๗๗ 



๑๓ 

 

ที ่ รายช่ือหลักสูตร 
จ านวนส่วนงาน

เปิดสอน 
คะแนน 

 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด   
๑๐๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
๑ ๒.๖๐ 

 
๒.๒ หลักสูตรนับแยกตามหลักสูตรที่เปิดสอน  

หลักสูตรนับแยกตามที่เปิดสอนในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนและหน่วย
วิทยบริการ มีจ านวน ๒๓๗ หลักสูตร แยกเป็น ๔ ระดับ คือ (๑) ปริญญาตรี  ๑๖๖ หลักสูตร (๒) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๑ หลักสูตร  (๓) ปริญญาโท ๕๐ หลักสูตร และ (๔) ปริญญาเอก ๒๐ หลักสูตร 

ผลการประเมินหลักสูตร ๒๓๗ หลักสูตร มีคุณภาพระดับดีมาก ๒๘ หลักสูตร (ร้อยละ ๑๑.๘๑) 
ระดับดี ๑๙๖ หลักสูตร (ร้อยละ ๘๒.๗๐) ระดับปานกลาง ๑๓  หลักสูตร (ร้อยละ ๕.๔๙) แยกตามระดับ 
ดังนี้ 

 ๑) ระดับปริญญาตรี ๑๖๖ หลักสูตร มีคุณภาพระดับดีมาก ๑๑ หลักสูตร (ร้อยละ ๖.๖๓) 
ระดับดี ๑๔๔ หลักสูตร (ร้อยละ ๘๖.๗๕) ระดับปานกลาง ๑๑ หลักสูตร (ร้อยละ ๖.๖๓) 

 ๒) ระดับปริญญาโท ๕๐ หลักสูตร มีคุณภาพระดับดีมาก ๑๑ หลักสูตร (ร้อยละ ๒๒) ระดับดี 
๓๘ หลักสูตร (ร้อยละ ๗๖) ระดับปานกลาง ๑ หลักสูตร (ร้อยละ ๒) 

 ๓) ระดับปริญญาเอก ๒๐ หลักสูตร มีคุณภาพระดับดีมาก ๖ หลักสูตร (ร้อยละ ๓๐) ระดับดี 
๑๓ หลักสูตร (ร้อยละ ๖๕) ระดับปานกลาง ๑ หลักสูตร (ร้อยละ ๕) 

 

ที ่ ส่วนงาน ที ่ สาขาวิชา ระดับ กรรมการ 
๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๑ ธรรมนิเทศ ปริญญาโท  ๓.๑๕ 

๒ ปรัชญา ปริญญาโท  ๓.๘๕ 
๓ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๗๖ 
๔ สันติศึกษา ปริญญาโท  ๔.๒๗ 
๕ ปรัชญา ปริญญาเอก  ๓.๗๑ 
๖ พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก  ๓.๖๕ 
๗ สันติศึกษา ปริญญาเอก  ๔.๒๕ 

๒ คณะพุทธศาสตร์ ๘ บาลีและสันสกฤต ปริญญาตรี  ๓.๔๕ 
๙ ปรัชญา ปริญญาตรี  ๓.๗๗ 

๑๐ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๘๑ 
๑๑ ศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๔๙ 
๑๒ พระไตรปิฎกศึกษา ปริญญาโท  ๓.๖๙ 
๑๓ ศาสนาเปรียบเทียบ ปริญญาโท  ๓.๙๑ 

ห้องเรียนฯ จ.กาญจนบุรี ๑๔ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๖๔ 
หน่วยวิทยบริการ จ.สงขลา ๑๕ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๘๙ 
หน่วยวิทยบริการ จ.สงขลา ๑๖ ศาสนา 

 
ปริญญาตรี  
 

๓.๘๕ 
 



๑๔ 

 

ที ่ ส่วนงาน ที ่ สาขาวิชา ระดับ กรรมการ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๑๗ 

วิชาชีพครู 
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

๓.๔๖ 

๑๘ การสอนพระพุทธศาสนา
และจิตวิทยาแนะแนว 

ปริญญาตรี  ๓.๗๓ 

๑๙ การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๖๓ 
๒๐ การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี  ๓.๓๘ 
๒๑ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๕๓ 
๒๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี  ๒.๗ 
๒๓ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท  ๓.๘๙ 
๒๔ การสอนสังคมศึกษา ปริญญาโท  ๔.๐๔ 
๒๕ จิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว 
ปริญญาโท  ๓.๖๓ 

๒๖ พุทธบริหารการศึกษา ปริญญาเอก  ๓.๙๒ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๒๗ จิตวิทยา ปริญญาตรี  ๓.๙๒ 

๒๘ พุทธจิตวิทยา ปริญญาตรี  ๓.๕๘ 
๒๙ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๙๗ 
๓๐ ภาษาไทย ปริญญาตรี  ๓.๘๕ 
๓๑ ชีวิตและความตาย ปริญญาโท  ๓.๐๓ 
๓๒ พุทธจิตวิทยา ปริญญาโท  ๓.๘๖ 
๓๓ ภาษาศาสตร์ ปริญญาโท  ๓.๘๕ 
๓๔ ภาษาอังกฤษ 

(International 
Program) 

ปริญญาโท  ๓.๙๖ 

๓๕ พุทธจิตวิทยา ปริญญาเอก  ๔.๑๒ 
๓๖ ภาษาศาสตร์ ปริญญาเอก  ๓.๘๙ 

๕ คณะสังคมศาสตร์ ๓๗ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๖๔ 
๓๘ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๓๑ 
๓๙ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๕๘ 
๔๐ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๕๖ 
๔๑ สังคมวิทยา ปริญญาตรี  ๓.๗๕ 
๔๒ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๔๘ 
๔๓ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๙๙ 
๔๔ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาโท  ๔.๐๒ 
๔๕ การพัฒนาสังคม ปริญญาโท  ๓.๓๓ 
๔๖ นิติศาสตร์ ปริญญาโท  ๓.๒ 
๔๗ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท  ๓.๘๔ 



๑๕ 

 

ที ่ ส่วนงาน ที ่ สาขาวิชา ระดับ กรรมการ 
๔๘ รัฐประศาสนาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
ปริญญาโท  ๓.๓๖ 

๔๙ รัฐศาสตร์ ปริญญาโท  ๓.๑๘ 
๕๐ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาเอก  ๔.๑๙ 
๕๑ การพัฒนาสังคม ปริญญาเอก  ๓.๕๒ 
๕๒ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก  ๓.๗๗ 
๕๓ รัฐประศาสนาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
ปริญญาเอก  ๓.๖๑ 

๕๔ รัฐศาสตร์ ปริญญาเอก  ๓.๑๘ 
หน่วยวิทยบริการ จ.ระยอง ๕๕ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๖๓ 
หน่วยวิทยบริการ จ.ระยอง ๕๖ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๖๓ 
หน่วยวิทยบริการ จ.เพชรบุรี ๕๗ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๖๓ 
หน่วยวิทยบริการ จ.เพชรบุรี ๕๘ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๕ 
หน่วยวิทยบริการ จ.ชลบุรี ๕๙ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๖๖ 
หน่วยวิทยบริการ จ.ชลบุรี ๖๐ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๕๔ 
หน่วยวิทยบริการ จ.จันทบุรี ๖๑ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๒๖ 
หน่วยวิทยบริการ จ.จันทบุรี ๖๒ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๒.๖๙ 
หน่วยวิทยบริการ จ.สระแก้ว ๖๓ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๒.๙๘ 

๖ วิทยาเขตหนองคาย ๖๔ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๔.๐๕ 
๖๕ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๙๒ 
๖๖ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๔๙ 
๖๗ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๗๗ 
๖๘ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๔.๐๘ 

๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๖๙ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๔.๑๘ 
๗๐ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๕๔ 
๗๑ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๖๓ 
๗๒ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท  ๓.๕๗ 
๗๓ การพัฒนาสังคม ปริญญาโท  ๔.๒๓ 
๗๔ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๔.๑๖ 

ห้องเรียนฯ จ.สุราษฎร์ธานี ๗๕ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๙ 
ห้องเรียนฯ จ.สุราษฎร์ธานี ๗๖ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๙๗ 
ห้องเรียนฯ จ.สุราษฎร์ธานี ๗๗ ศาสนา ปริญญาตรี  ๔.๐๕ 

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๗๘ การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๒๓ 
๗๙ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๔.๒๓ 
๘๐ พุทธศิลปกรรม ปริญญาตรี  ๓.๔๔ 
๘๑ ภาษาบาลี ปริญญาตรี  ๓.๘๔ 



๑๖ 

 

ที ่ ส่วนงาน ที ่ สาขาวิชา ระดับ กรรมการ 
๘๒ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๗๕ 
๘๓ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๘๑ 
๘๔ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๒๘ 
๘๕ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๙๓ 
๘๖ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาตรี  ๒.๙๘ 
๘๗ ปรัชญา ปริญญาโท  ๓.๕๙ 
๘๘ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๔.๒๕ 
๘๙ พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก  ๔.๑๒ 

๙ 
  
  

วิทยาเขตขอนแก่น ๙๐ การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี  ๓.๙๙ 
๙๑ นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี  ๒.๑๕ 
๙๒ ปรัชญา ปริญญาตรี  ๔.๑ 
๙๓ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๘๙ 
๙๔ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๙๔ 
๙๕ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๕๘ 
๙๖ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๗๔ 
๙๗ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๗๖ 
๙๘ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท  ๓.๗๒ 
๙๙ การสอนสังคมศึกษา ปริญญาโท  ๓.๙๗ 

๑๐๐ ปรัชญา ปริญญาโท  ๔.๐๒ 
๑๐๑ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๔.๐๘ 
๑๐๒ ปรัชญา ปริญญาเอก  ๓.๙๔ 
๑๐๓ พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก  ๔.๐๕ 

หน่วยวิทยบริการ  
จ.มหาสารคาม 

๑๐๔ 
พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๕๕ 

หน่วยวิทยบริการ  
จ.มหาสารคาม 

๑๐๕ 
รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๒.๐๓ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๑๐๖ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๕ 
๑๐๗ การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี  ๓.๑๓ 
๑๐๘ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๖๖ 
๑๐๙ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๗ 
๑๑๐ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๘๕ 
๑๑๑ ปรัชญา ปริญญาโท  ๓.๔๒ 
๑๑๒ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๕๔ 
๑๑๓ พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก  ๓.๓๒ 

๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๑๑๔ การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๔๘ 
๑๑๕ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๙๒ 



๑๗ 

 

ที ่ ส่วนงาน ที ่ สาขาวิชา ระดับ กรรมการ 
๑๑๖ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๓๓ 
๑๑๗ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๗๒ 
๑๑๘ ศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๒๘ 
๑๑๙ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๔ 
๑๒๐ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๒๖ 

๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๑๒๑ การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๕ 
๑๒๒ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี  ๒.๕๘ 
๑๒๓ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๗๑ 
๑๒๔ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๗๑ 
๑๒๕ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๙๒ 
๑๒๖ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๘ 

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๑๒๗ การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๗๘ 
๑๒๘ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๒๒ 
๑๒๙ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๒๔ 
๑๓๐ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๒.๙ 
๑๓๑ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๗๘ 
๑๓๒ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๔.๐๖ 

๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๑๓๓ การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี  ๓.๐๕ 
๑๓๔ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๓๘ 
๑๓๕ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๘๒ 
๑๓๖ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๗๒ 
๑๓๗ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๒๒ 
๑๓๘ พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก  ๒.๕๗ 

๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม 

๑๓๙ บาลีพุทธศาสตร์ ปริญญาตรี  ๔.๐๒ 
๑๔๐ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๘๖ 
๑๔๑ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๐๓ 
๑๔๒ วิปัสสนาภาวนา ปริญญาโท  ๓.๖๕ 

๑๖ 
  
  
  
  
  
  
  
  

วิทยาเขตนครสวรรค์ 
  
  
  
  
  
  
  
  

๑๔๓ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๓๓ 
๑๔๔ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี  ๒.๑๘ 
๑๔๕ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๒๕ 
๑๔๖ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๕๓ 
๑๔๗ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๑๗ 
๑๔๘ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๐๗ 
๑๔๙ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๘๒ 
๑๕๐ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท  ๓.๔๗ 
๑๕๑ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๓๖ 



๑๘ 

 

ที ่ ส่วนงาน ที ่ สาขาวิชา ระดับ กรรมการ 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

๑๕๒ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท  ๓.๒๗ 
๑๕๓ พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก  ๓.๑ 
๑๕๔ พุทธบริหารการศึกษา ปริญญาเอก  ๓.๐๙ 

หน่วยวิทยบริการ จ.อุทัยธานี ๑๕๕ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๑๑ 
หน่วยวิทยบริการ จ.อุทัยธานี ๑๕๖ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๒.๗๒ 
หน่วยวิทยบริการ  
จ.ก าแพงเพชร 

๑๕๗ 
การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี ๓.๔๗ 

หน่วยวิทยบริการ  
จ.ก าแพงเพชร 

๑๕๘ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ๓.๒๑ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๑๕๙ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๖๘ 
๑๖๐ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๓๙ 
๑๖๑ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๔๕ 
๑๖๒ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๖๕ 
๑๖๓ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๖๙ 

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๑๖๔ การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี  ๓.๙๗ 
๑๖๕ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๓๙ 
๑๖๖ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๙๒ 

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑๖๗ การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๔.๐๘ 
๑๖๘ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๔๖ 
๑๖๙ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๖๙ 
๑๗๐ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๙๘ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๑๗๑ การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี  ๓.๖๘ 
๑๗๒ ปรัชญา ปริญญาตรี  ๔.๒ 
๑๗๓ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๔.๐๕ 
๑๗๔ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๗๗ 
๑๗๕ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๔๖ 
๑๗๖ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๖๕ 
๑๗๗ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๗๖ 

หน่วยวิทยบริการ จ.ตาก ๑๗๘ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๒๕ 
หน่วยวิทยบริการ จ.ตาก ๑๗๙ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๑๕ 
หน่วยวิทยบริการ จ.อุตรดิตถ์ ๑๘๐ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๒.๘๗ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑๘๑ การสอนพระพุทธศาสนา
และจิตวิทยาแนะแนว 

ปริญญาตรี  ๓.๖๕ 

๑๘๒ การสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๖๗ 
๑๘๓ การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี  ๓.๑๑ 
๑๘๔ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๔.๑๓ 



๑๙ 

 

ที ่ ส่วนงาน ที ่ สาขาวิชา ระดับ กรรมการ 
๑๘๕ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๓๑ 
๑๘๖ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๖๗ 
๑๘๗ ปรัชญา ปริญญาโท  ๓.๐๖ 
๑๘๘ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๔๔ 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๑๘๙ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๑๕ 
๑๙๐ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๗๓ 
๑๙๑ ศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๘๖ 

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๑๙๒ การสอนพระพุทธศาสนา
และจิตวิทยาแนะแนว 

ปริญญาตรี  ๓.๒๔ 

๑๙๓ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๔๗ 
๑๙๔ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๐๕ 
๑๙๕ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๒.๔๗ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๑๙๖ การสอนภาษาไทย ปริญญาตรี  ๓.๔๑ 
๑๙๗ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๙๔ 
๑๙๘ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๓ 
๑๙๙ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๔๑ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๒๐๐ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๗๗ 
๒๐๑ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๓๗ 
๒๐๒ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๓๒ 
๒๐๓ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๒๕ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๒๐๔ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๔.๑๕ 
๒๐๕ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๖๙ 
๒๐๖ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๙๙ 
๒๐๗ สังคมศึกษา ปริญญาตรี  ๓.๘๖ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๒๐๘ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๙๔ 
๒๐๙ พุทธศิลปกรรม ปริญญาตรี  ๓.๒๔ 
๒๑๐ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  ๓.๗๔ 
๒๑๑ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๓๘ 

๒๘ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๒๑๒ มหายานศึกษา ปริญญาตรี ๓.๐๘ 
๒๑๓ พระพุทธศาสนา 

(นานาชาติ) 
ปริญญาตรี  ๓.๖๓ 

๒๑๔ Buddhist Studies ปริญญาโท  ๔.๑๘ 
๒๑๕ Buddhist Studies ปริญญาเอก  ๔.๒๑ 
๒๑๖ สันติศึกษา หลักสูตร

นานาชาติ 
 

ปริญญาเอก  ๓.๕๗ 



๒๐ 

 

ที ่ ส่วนงาน ที ่ สาขาวิชา ระดับ กรรมการ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒๑๗ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๔๑ 

๒๑๘ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๔๔ 
๒๑๙ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๔๙ 
๒๒๐ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๒๑ 

๓๐ วิทยาลัยสงฆ ์
พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 

๒๒๑ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๘๔ 
๒๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๙๑ 
๒๒๓ ศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๙๙ 

๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๒๔ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๔๕ 
๒๒๕ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๐๓ 
๒๒๖ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๕๓ 
๒๒๗ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาโท  ๓.๐๓ 

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๒๒๘ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๖ 
๒๒๙ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๗๓ 
๒๓๐ รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๔๕ 

๓๓ วิทยาลัยสงฆ ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

๒๓๑ พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี  ๓.๓ 
๒๓๒ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๕๖ 
๒๓๓ พระพุทธศาสนา ปริญญาโท  ๓.๔๒ 

๓๔ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ๒๓๔ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๒๘ 
๒๓๕ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๒๖ 

๓๕ วิทยาลัยสงฆ ์
สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

๒๓๖ การจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี  ๓.๓๕ 
๒๓๗ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี  ๓.๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 
 

บทที่ ๓  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 

 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ระหว่าง วันที่ ๒ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยที่ได้รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน ๓๓ ส่วนงาน  แยกเป็น คณะ ๕ แห่ง วิทยาเขต ๑๑ แห่ง
และวิทยาลัย ๑๗ แห่ง ทั้งนี้ มีส่วนงานจัดการศึกษา ๒ ส่วนงาน คือ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และ
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ไม่รับการตรวจประเมิน 
 

๓.๑ ผลการตรวจประเมิน 
 คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย จ านวน ๓๓ ส่วนงาน มีผลการตรวจประเมิน ระดับดีมาก ๕ ส่วน
งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๕ ระดับดี ๒๔ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓ ระดับพอใช้ ๔ ส่วนงาน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๑๒  
 

ตารางท่ี ๑  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกตามส่วนงาน 
 

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

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔.๖๑ ดีมาก 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔.๐๐ ดี 

๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๔.๓๖ ดี 

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓.๖๓ ดี 

๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓.๘๙ ดี 

๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๔.๐๑ ดี 

๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๓.๕๘ ดี 

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๔.๕๓ ดีมาก 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๓.๙๒ ดี 



๒๒ 

 

ที ่ ส่วนงานจัดการศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๓.๕๕ ดี 

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๓.๘๙ ดี 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๓.๘๑ ดี 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๓.๕๔ ดี 

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๔.๐๒ ดี 

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๓.๙๓ ดี 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๓.๔๖ พอใช้ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๓.๙๑ ดี 

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๓.๘๒ ดี 

๒๘ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๔.๒๖ ดี 

๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๓.๗๕ ดี 

๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๓.๗๒ ดี 

๓๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๔.๔๐ ดี 

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ๓.๐๐ พอใช้ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ๓.๓๓ พอใช้ 

๓๔ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
ด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

๓๕ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
ด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 
 
 

ภาพที่ ๑  กราฟผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกตามส่วนงาน 
 

 

[ชื่อประเภท], ๕, ๑ 

[ชื่อประเภท], ๒,  

[ชื่อประเภท], ๔, ๑๒ 



๒๓ 

 

 
ตารางท่ี ๒  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เรียงล าดับตามคะแนนของส่วนงาน 
 

ที ่ ส่วนงานจัดการศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ 
๑ วิทยาเขตขอนแก่น ๔.๗๓ ดีมาก 
๒ วิทยาเขตหนองคาย ๔.๖๕ ดีมาก 
๓ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔.๖๑ ดีมาก 
๔ คณะสังคมศาสตร์ ๔.๕๘ ดีมาก 
๕ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๔.๕๓ ดีมาก 
๖ คณะมนุษยศาสตร์ ๔.๔๙ ดี 
๗ บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๔๓ ดี 
๘ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๔.๔๐ ดี 
๙ วิทยาเขตแพร่ ๔.๓๖ ดี 

๑๐ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๔.๒๖ ดี 
๑๑ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๔.๑๓ ดี 

๑๒ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๔.๐๒ ดี 

๑๓ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๔.๐๑ ดี 

๑๔ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔.๐๐ ดี 

๑๕ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓.๙๕ ดี 

๑๖ คณะครุศาสตร์ ๓.๙๓ ดี 

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๓.๙๓ ดี 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๓.๙๒ ดี 

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๓.๙๑ ดี 

๒๐ วิทยาเขตพะเยา ๓.๘๙ ดี 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๓.๘๙ ดี 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๓.๘๒ ดี 

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๓.๘๑ ดี 

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๓.๗๕ ดี 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๓.๗๒ ดี 

๒๖ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓.๖๓ ดี 

๒๗ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๓.๕๘ ดี 

๒๘ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๓.๕๕ ดี 

๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๓.๕๔ ดี 

๓๐ คณะพุทธศาสตร์ ๓.๔๗ พอใช้ 

๓๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๓.๔๖ พอใช้ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ๓.๓๓ พอใช้ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ๓.๐๐ พอใช้ 



๒๔ 

 

ที ่ ส่วนงานจัดการศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ 

๓๔ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
ด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

๓๕ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
ด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 
 
ตารางท่ี ๓   เปรียบเทียบผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 
 

ที ่ ส่วนงานจัดการศึกษา 
คะแนนปี 
๒๕๕๘ 

คะแนนปี 
๒๕๕๙ 

คะแนนปี 
๒๕๖๐ 

คะแนนปี 
๒๕๖๑ 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๓.๘๕ ๔.๐๘ ๔.๐๑ ๔.๔๓ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๒.๗๖ ๓.๙๗ ๓.๕๙ ๓.๔๗ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๒.๙๑ ๓.๖๗ ๓.๘๙ ๓.๙๓ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๓.๓๑ ๓.๖๐ ๓.๗๐ ๔.๔๙ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๓.๕๘ ๓.๕๑ ๓.๙๗ ๔.๕๘ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓.๕๓ ๔.๓๙ ๔.๔๒ ๔.๖๕ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓.๗๒ ๓.๙๒ ๓.๘๑ ๓.๙๕ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓.๖๘ ๓.๓๗ ๓.๗๐ ๔.๑๓ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๔.๑๑ ๓.๗๖ ๔.๖๔ ๔.๗๓ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๒.๗๔ ๓.๘๓ ๔.๓๒ ๔.๖๑ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๓.๒๐ ๓.๗๙ ๓.๕๑ ๔.๐๐ 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๒.๘๓ ๓.๖๓ ๓.๗๗ ๔.๓๖ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๒.๙๕ ๓.๗๐ ๔.๐๒ ๓.๖๓ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓.๐๔ ๔.๔๓ ๓.๖๘ ๓.๘๙ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

นครปฐม 
๓.๐๕ ๔.๓๔ ๓.๘๒ ๔.๐๑ 

๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๓.๗๙ ๓.๗๓ ๓.๗๙ ๓.๕๘ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๓.๙๕ ๔.๒๓ ๔.๔๕ ๔.๕๓ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๓.๖๐ ๔.๑๑ ๔.๒๕ ๓.๙๒ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๒.๔๓ ๓.๖๗ ๓.๖๕ ๓.๕๕ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๒.๘๒ ๔.๑๘ ๓.๕๕ ๓.๘๙ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๒.๙๒ ๓.๖๘ ๔.๑๙ ๓.๘๑ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๓.๐๗ ๒.๘๕ ๓.๖๑ ๓.๕๔ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๔.๑๓ ๓.๕๗ ๓.๕๔ ๔.๐๒ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๓.๙๔ ๔.๓๐ ๓.๕๔ ๓.๙๓ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๓.๑๓ ๓.๖๓ ๓.๙๖ ๓.๔๖ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๓.๐๒ ๓.๓๑ ๓.๘๗ ๓.๙๑ 



๒๕ 

 

ที ่ ส่วนงานจัดการศึกษา 
คะแนนปี 
๒๕๕๘ 

คะแนนปี 
๒๕๕๙ 

คะแนนปี 
๒๕๖๐ 

คะแนนปี 
๒๕๖๑ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑.๕๓ ๓.๒๒ ๓.๗๙ ๓.๘๒ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 

เพชรบูรณ์ 
๑.๑๓ ๓.๖๑ ๔.๑๕ ๔.๒๖ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒.๙๐ ๓.๖๑ ๓.๖๘ ๓.๗๕ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๑.๖๓ ๔.๐๐ ๓.๙๐ ๓.๗๒ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ ์

พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๓.๑๘ ๓.๕๔ ๔.๑๕ ๔.๔๐ 

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร - - - ๓.๐๐ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรี

สุวรรณภูม ิ
- - - 

๓.๓๓ 

๓๔ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๓.๑๘ ๔.๖๘ เข้า EdPEx เข้า EdPEx 

๓๕ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๓.๕๕ ๓.๗๗ ๔.๐๔ เข้า EdPEx 

 
๓.๒ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 ๑) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกตามองค์ประกอบ 

คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย จ านวน ๓๓ ส่วนงาน มีผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนก ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  มีส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ๒ ส่วนงาน คิดเป็น
ร้อยละ  ๖.๐๖   ดี ๒๐ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๖๑   ส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับพอใช้ ๑๑ 
ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ เฉลี่ยผลการประเมินทุกส่วนงาน ๓.๗๒ คะแนน มีคุณภาพการด าเนินงาน 
ระดับด ี 

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย  มีส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ๑๙ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 
๕๗.๕๘ ส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับดี ๑๐ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๐ ส่วนงานที่มีผลการ
ประเมินระดับพอใช้ ๔ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒ เฉลี่ยผลการประเมินทุกส่วนงาน ๔.๔๕ คะแนน มี
คุณภาพการด าเนินงาน ระดับดี 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ  มีส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ๑๐ ส่วนงาน คิด
เป็นร้อยละ ๓๐.๓๐ ส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับดี ๗  ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑ ส่วนงานที่มีผล
การประเมินระดับพอใช้ ๑๔ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๒ ส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับต้อง
ปรับปรุง ๑ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๑ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓  เฉลี่ย
ผลการประเมินทุกส่วนงาน ๓.๗๐ คะแนน มีคุณภาพการด าเนินงาน ระดับดี 

องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ๑๓  
ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๙ ส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับดี ๑๑ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 
ส่วนงานมีผลการประเมินระดับพอใช้ ๘ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๔ ส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับ
ต้องปรับปรุง ๑ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓ เฉลี่ยผลการประเมินทุกส่วนงาน ๔.๐๙ คะแนน มีคุณภาพ
การด าเนินงาน ระดับด ี



๒๖ 

 

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ  มีส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ๗ ส่วนงาน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๑.๒๑ ส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับดี ๒๒ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ส่วนงานมีผลการ
ประเมินระดับพอใช้ ๔ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒ เฉลี่ยผลการประเมินทุกส่วนงาน ๔.๒๗ คะแนน มี
คุณภาพการด าเนินงาน ระดับดี 

 
ตารางท่ี ๔  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกตามองค์ประกอบ 
 

ที ่ ชื่อส่วนงาน 
องค์ประกอบที่ 

คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๗๐ ๕.๐๐ ๓ ๔ ๔ ๔.๔๔ 
๒ คณะพุทธศาสตร์ ๓.๘๑ ๓.๖๕ ๓ ๔ ๔ ๓.๗๕ 
๓ คณะครุศาสตร์ ๔.๐๔ ๕.๐๐ ๓ ๓ ๓ ๓.๙๔ 
๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๓.๘๙ ๔.๓๓ ๔ ๓ ๔ ๓.๙๕ 
๕ คณะสังคมศาสตร์ ๔.๕๙ ๕.๐๐ ๔ ๕ ๔ ๔.๕๘ 
๖ วิทยาเขตหนองคาย ๔.๑๑ ๔.๔๘ ๕ ๕ ๕ ๔.๔๗ 
๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓.๖๖ ๔.๗๙ ๕ ๕ ๔.๕ ๔.๒๖ 
๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓.๗๘ ๕.๐๐ ๔ ๓ ๔.๕ ๔.๑๓ 
๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๔.๔๑ ๕.๐๐ ๕ ๕ ๕ ๔.๗๓ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔.๒๘ ๕.๐๐ ๕ ๔ ๔.๕ ๔.๕๒ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๓.๔๗ ๔.๑๓ ๕ ๕ ๔.๕ ๔.๐๒ 
๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓.๙๒ ๕.๐๐ ๕ ๕ ๔ ๔.๓๕ 
๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓.๖๔ ๓.๐๐ ๓ ๕ ๔ ๓.๖ 
๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๓.๙๐ ๓.๘๕ ๕ ๕ ๔ ๔.๐๗ 
๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๓.๘๖ ๓.๘๖ ๔ ๕ ๔.๕ ๔.๐๖ 
๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๓.๖๓ ๔.๖๗ ๓ ๔ ๓.๕ ๓.๘๓ 
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๕ ๕ ๔.๕ ๔.๕๒ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๓.๗๙ ๕.๐๐ ๔ ๔ ๔ ๔.๑๓ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๓ ๔ ๔.๕ ๓.๕๔ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๓.๒๖ ๔.๖๗ ๓ ๕ ๔.๕ ๓.๘๙ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๓.๔๙ ๔.๓๓ ๓ ๓ ๕ ๓.๘๔ 
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๓.๐๑ ๔.๓๓ ๓ ๔ ๔ ๓.๕๔ 
๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ๓.๕๘ ๕.๐๐ ๓ ๓ ๕ ๔.๐๓ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๓.๔๖ ๕.๐๐ ๔ ๔ ๕ ๔.๑๔ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๓.๖๒ ๒.๗๘ ๓ ๔ ๔.๕ ๓.๕๔ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๓.๔๑ ๔.๖๗ ๓ ๕ ๔ ๓.๘๘ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๓.๒๓ ๕.๐๐ ๓ ๓ ๕ ๓.๘๘ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๓.๖๘ ๕.๐๐ ๕ ๕ ๔ ๔.๒๔ 



๒๗ 

 

ที ่ ชื่อส่วนงาน 
องค์ประกอบที่ 

คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๓.๘๕ ๓.๐๗ ๔ ๔ ๔.๕ ๓.๗๙ 
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๓.๓๗ ๔.๖๗ ๓ ๓ ๔ ๓.๗๑ 
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๓.๕๔ ๕.๐๐ ๕ ๔ ๕ ๔.๒๕ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ๒.๘๘ ๔.๓๓ ๐ ๒ ๓.๕ ๓.๐๒ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ๓.๒๕ ๔.๓๓ ๒ ๓ ๓ ๓.๓๕ 
๓๔ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
๓๕ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 เฉลี่ย ๓.๗๒ ๔.๔๕ ๓.๗๐ ๔.๐๙ ๔.๒๗ ๔.๐๐ 
 ระดับคุณภาพ ด ี ดี ดี ดี ดี ดี 
 
ภาพที่ ๒  กราฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยรายองค์ประกอบของทุกส่วนงาน 
 

 
 

๒) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกตามตัวบ่งชี้ 
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย จ านวน ๓๓ ส่วนงาน มีผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนก ๑๓ ตัวบ่งชี้ พบว่า  
    (๑) ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตรวจประเมินเฉลี่ยทุกส่วนงาน อยู่ในระดับดีมาก ๔ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 

๑.๒ อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอก (คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๕) ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จ านวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (คะแนนเฉลี่ย ๔.๙๗) ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๖) และ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (คะแนน
เฉลี่ย ๔.๖๑) 
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องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 

คะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบ 



๒๘ 

 

    (๒) ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตรวจประเมินเฉลี่ยทุกส่วนงาน อยู่ในระดับดี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑ 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗)  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนิสิตระดับปริญญา
ตรี (คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๘)  และ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๖)  ตัวบ่งชี้
ที่ ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๐) ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๙) ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่
สังคม (คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๐)   ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนน
เฉลี่ย ๔.๐๙)  และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย (คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๔)  
 (๓) ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตรวจประเมินเฉลี่ยทุกส่วนงาน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ๑ ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย ๑.๗๒) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
บทที่ ๔ 

แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
๔.๑ องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๑. ควรขยายการเตรียมความ
พร้อมความเป็นระดับนานาชาติ
ของ  คณะ  วิ ทย า เ ขต  แล ะ
วิทยาลัยสงฆ์เพ่ิมข้ึนด้วย 

   ๑. วิเคราะห์แผนพัฒนาระยะ ๕ 
ปี ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยที่
ก า หนดวิ สั ยทั ศน์ สู่ ค ว าม เป็ น
นานาชาติ 
   ๒. ส ารวจความพร้อมเพ่ือความ
เป็นนานาชาติของคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัย 
   ๓. รวบรวมข้อมูลการเตรียม
ความพร้อมสู่ความเป็นนานาชาติ
ของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย เมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 
   ๔. ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม
เพ่ือเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ 

ตวัชี้วัดความส าเร็จ: 
จ านวนส่วนงานที่
เตรียมความพร้อมสู่
ความเป็นนานาชาติ 
 
ค่าเป้าหมาย: 
๕ ส่วนงาน 
 
ระยะเวลา:  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนา 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กองแผนงาน 
 

ผู้รับผิดชอบร่วม 
-คณะ  
-วิทยาเขต  
-วิทยาลัย 

   ๒. เนื่องจากมีหลักสูตรที่มีผล
การประ เมิ นต่ า กว่ า  ๒ .๕๑ 
จ านวน ๒ หลั กสู ตร  ดั งนั้ น 
มหาวิทยาลั ยควรวิ เ คราะห์
ปัญหาที่ท าให้หลักสูตรมีผลการ
ประเมินน้อย และก ากับ ดูแล 
ให้ความช่วย เหลือหลักสู ตร
ดั ง ก ล่ า ว  เ พ่ื อ ใ ห้ มี ผ ล ก า ร
ประเมินดีขึ้น 

   ๑. วิเคราะห์ปัญหาของหลักสูตร
มีผลการประเมินต่ ากว่า ๒.๕๑ 
   ๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การบริหารหลักสูตร โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น พั ฒ น า
คุณภาพหลักสูตรราย ๖ เดือน  
   ๔.  ติ ดตามผลการประ เมิน
คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละของหลักสูตร
ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา ในระดับดี 
 
ค่าเป้าหมาย: 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ระยะเวลา:  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กองวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
-คณะ 
-วิทยาเขต 
-วิทยาลัย 



๓๐ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๓. ควรวิเคราะห์ปัญหาที่ท า
ให้คณาจารย์ไม่สามารถเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการได้ และ
ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ที่
มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส า ม า ร ถ ท า ใ ห้
ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
คณาจารย์เพ่ิมขึ้น เช่น ผลงาน
ตี พิ ม พ์ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ และอาจให้คณาจารย์
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ต น เ อ ง
รายบุคคล (IDP) 

 

   ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วน
งานจัดการศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
ตน เอง ร ายบุ คคล  ( IDP)  ขอ ง
อาจารย์ในสังกัด 
   ๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ที่มี
ตัวชี้วัดที่สามารถท าให้ต าแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์เพ่ิมข้ึน 
   ๓. ติดตามและประเมินผลการ
เพ่ิมขึ้นของต าแหน่งทางวิชาการ
ของส่วนงานจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
จ านวนอาจารย์ที่เข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึนในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 
ค่าเป้าหมาย: 
๑๐๐ รูป/คน 
 
ระยะเวลา:  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กองวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- คณบดี 
- ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสงฆ์ 

   ๔. มหาวิทยาลัยควรสื่อสาร
สร้างความเข้าใจมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ด้าน
ผลลัพธ์ผู้ เรียน ๓ ประเด็นคือ 
(๑) เป็นบุคคลเรียนรู้ (๒) เป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (๓) 
เป็นพลเมืองที่ เข้ มแข็ ง  เ พ่ือ
เชื่อมโยงสู่การวางแผนในการ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร  ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้
เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 

   ๑. จัดท าตัวบ่งชี้ เ พ่ิมเติมตาม
มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรที่สะท้อนผลลัพธ์ผู้เรียน 
๓ ประเด็น 
    ๒. ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตร
แบบบูรณาการ ซึ่งก าหนดผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ครอบคลุมตามมาตร 
ฐานการอุดมศึกษา 
   ๓. ก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตร
มีการติดตามและประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ๔. รายงานการด าเนินการที่
เป็นไปตามผลลัพธ์ผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละของหลักสูตร
ที่มีผลลัพธ์ผู้เรียน
เป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 
 
ค่าเป้าหมาย: 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ระยะเวลา:  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กองวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- คณบดี 
- ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสงฆ์ 

   ๕ . จากการสั มภาษณ์ผู้ ใ ช้
บัณฑิต  ศิษย์ เ ก่ าและนิ สิ ตมี
ค ว า ม เ ห็ น ต ร ง กั น คื อ  ใ ห้
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมหรือ
โครงการช่วยพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ซึ่งจะ
สอดคล้ องกับวิ สั ยทั ศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 

   ๑ .  ขับ เคลื่ อนนโยบายการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่
นิสิต 
   ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนจัด
การศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ 
   ๓. พัฒนาเกณฑ์การประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตเมื่ส า

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละของส่วนจัด
การศึกษาท่ีจัด
กิจกรรม/โครงการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่นิสิต
นอกตารางเรียน 
 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
สถาบันภาษา 



๓๑ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

เร็จการศึกษา 
   ๔. ติดตามการประเมินศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของนิสิตโดยใช้
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย: 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ระยะเวลา:  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- คณบดี 
- ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสงฆ์ 

 

 
๔.๒ องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๑. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นในการ
บริหารงานวิจัยเ พ่ิมเติมและ
จั ด รู ป แ บ บ โ ด ย เ พ่ิ ม ข้ อ มู ล
ทางด้านสถิติ เ พ่ือให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

   ๑ .จัดท าฐานข้อมูลด้ านการ
วิจัย ทีป่ระกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการบริหารงานวิจัยในประเด็น 
บุคลากร คุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ 
โครงการวิจัย เงินสนับสนุนการ
วิ จั ย  บทความวิ จั ย  บทความ
วิชาการ แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ  
   ๒. แสดงข้อมูลในเชิงสถิติซึ่ ง
สามารถสืบค้นได้ง่าย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้บริหารในการ
วางแผนพฒันางานวิจัยได้ 
   ๓. สรุปรายงานการด าเนินงาน
ในแต่ละป ี

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
จ านวนข้อมูลด้านการ
วิจัยที่จัดท าเป็น
สารสนเทศ 
 
ค่าเป้าหมาย: 
๕ เรื่อง 
 
ระยะเวลา:  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รอง
อธิการบดี
ฝ่ายแผนและ
พัฒนา 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
 
 

   ๒ .  มห า วิ ท ย าลั ย ค ว รห า
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
แ ล ะส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค ณ า จ า ร ย์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่
มีค่าน้ าหนักระดับคุณภาพสูงขึ้น 
เ พ่ือประโยชน์ ในการใช้ เป็น
ผลงานวิชาการเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ 

  ๑. จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ
การเสริมสร้างทักษะการท าวิจัย
ของอาจารย์และนักวิจัย เพ่ือให้ได้
งานวิจัยที่มีคุณภาพ สูงและสอด 
คล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
   ๒.จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน
การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 
   ๓ .  ส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ ส นุ น

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์ในวาร สาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
ฐาน ๑ หรือวารสาร
ระดับนานาชาติ 
 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๕๐ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รอง
อธิการบดี
ฝ่ายแผนและ
พัฒนา 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 



๓๒ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์และนักวิจัย เ พ่ือเขียน
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารของ
หน่วยงานภายนอกมากขึ้น 
  ๔ .  มีการจัดอบรมการเขียน
บทความ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
(มีการก าหนดเงื่อนไขในการตีพิมพ์
บทความ) 

 
ระยะเวลา : 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
 
 
 
 

   ๓. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม
สนับสนุนให้คณาจารย์สร้าง
งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบสนอง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ แ ล ะ
มห า วิ ท ย า ลั ย ร ว ม ทั้ ง ส ร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือให้มากขึ้น 

   ๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ก าหนด
โจทย์ วิ จั ย เ น้ นนวั ตกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ ที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือท า
วิจัยบูรณาการศาสตร์ 
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
แสวงหาทุนวิจั ยจากแหล่ งทุน
ภายนอก เพ่ือใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรม 
   ๔. ก ากับติดตามการด าเนินงาน
โครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญา
ที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
จ านวนโครงการวิจัย
นวัตกรรมที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติและ
มหาวิทยาลัย 
 
ค่าเป้าหมาย : 
๒๐ โครงการ 
 
ระยะเวลา : 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รอง
อธิการบดี
ฝ่ายแผนและ
พัฒนา 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
 
 
 

  ๔ .  มห าวิ ท ยาลั ยค ว ร ว า ง
แผนการประเมินผลกระทบของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทาง
สังคมที่มีต่อการพัฒนาผู้ เรียน 
การสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง
มู ล ค่ า เ พ่ิ ม  แ ล ะ เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถของประเทศใน
การแข่งขันระดับนานาชาติ 

   ๑ .  จั ดสรรงบประมาณวิจั ย
สถาบันเพื่อประเมินผลกระทบของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทาง
สังคมของมหาวิทยาลัย 
   ๒ .  จั ดบุ คล าก รรั บ ผิ ด ชอบ
ด าเนินการ 
   ๓ .  ร า ย ง า น ผ ล ก ร ะท บ ต่ อ
ผู้บริหารและสาธารณชน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละโครงการวิจัย
และนวัตกรรมที่สร้าง
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น แ ล ะ
ประเทศ 
 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๑๐ 
 
ระยะเวลา : 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รอง
อธิการบดี
ฝ่ายแผนและ
พัฒนา 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
 
 



๓๓ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๕ .มหาวิ ทยาลั ยอาจปรั บ 
เปลี่ ยนระบบการ เก็บข้อมูล
งานวิจัยเป็นปีปฏิทิน  เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกในการตรวจสอบ
ฐานข้อมูลและการเทียบเคียงกับ
หน่วยงานระดับสากล 

   ๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย
ของระบบการจัดเก็บข้อมูลการ
วิจัย ในระบบปีการศึกษาและปี
ปฏิทิน 
   ๒. น าผลการศึกษาวิเคราะห์มา
ปรับใช้ตามความเหมาะสม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
จ า น ว น ร า ย ง า น ผ ล
การศึกษา 
 
ค่าเป้าหมาย : 
๑ เรื่อง 
 
ระยะเวลา : 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
- รอง
อธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
ส านักงาน
ประกัน
คุณภาพ 

   ๖. มหาวิทยาลัยจึงควรสร้าง
ระบบและกลไกในการเฝ้าระวัง
เพ่ือรักษาคุณภาพของวารสาร  

   ๑ .  ก าหนดนโยบายควบคุม
คุณภาพวารสารที่ได้รับการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย 
   ๒. มอบส่วนงานรับผิดชอบเฝ้า
ร ะ วั ง เ พ่ื อ รั ก ษ าคุ ณภ า พขอ ง
วารสาร 
   ๓ .  ร าย งานผลการติ ดตาม
คุณภาพวารสารต่อสภาวิชาการปี
ละ ๑ ครั้ง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละของวารสารของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ ขึ้ น
ทะเบียน TCI  
 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๒๐ 
 
ระยะเวลา : 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รอง
อธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กองวิชาการ 
 

 

 
๔.๓ องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๑. มหาวิทยาลัยควรทบทวน
และจัดระบบโครงการบริการ
วิชาการ โดยยึดหลักการบูรณา
การใน ๒ ลักษณะ ก็จะท าให้
งานบริการวิชาการเกิดผลเป็น
อย่างมาก คือ  
   (๑) บูรณาการกับภารกิจด้าน

  ๑. วิ เคราะห์ โครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 
   ๒. คัดเลือกโครงการที่สามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ
บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 
   ๓.จัดท าเป็นแผนบริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละตัวชี้วัดแผน
บริการวิชาการที่บรร 
ลุเป้าหมาย 
 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดี
ฝ่ายประชา 
สัมพันธ์และ
เผยแผ่ 
 



๓๔ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

อ่ืน ๆ อย่างน้อย ๑ ด้าน  
   (๒) บูรณาการการท างาน
ระหว่ า งศาสตร์ ต่ า งๆ  ผ่ าน
บุคลากรที่ เป็นผู้ เชี่ ยวชาญทั้ง
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 

โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
   ๔. ด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการโดยบูรณาการกับพันธกิจ
อ่ืนและบู รณาการศาสตร์ โ ดย
ร่วมมือกับคณะ 
   ๕.  สรุปรายงานผลโครงการ 
น าเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
ส านักส่งเสริม
พระพุทธศาส
นาและบริการ
สังคม 
 

   ๒ .  ค ว ร ป รั บ ร ะ บ บ แ ล ะ
กระบวนการด าเนินการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เพ่ือให้เกิดผลยิ่งขึ้นดังนี้ 
      ๑)  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ สามารถสืบค้น
ข้อมูลการท างาน ผลงานและ
ปัญหาของครูพระสอนศีลธรรม 
เ พ่ื อ จ ะ ไ ด้ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ตัดสินใจบริหารโครงการ แก้ไข 
ช่วยเหลือและพัฒนางานได้ดีขึ้น 
     ๒ )  จั ดท าตั วชี้ วั ด  แสดง
บทบาทภารกิจในการท างาน 
จัดการเรียนการสอนและเกณฑ์
คุณภาพที่ชัดเจนของพระสอน
ศีลธรรม โดยแยกระหว่างการ
ท างานในโรงเรียนทั่วไปและ
โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ  เ พ่ื อ ใ ช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองสู่
เกณฑ์คุณภาพ การประเมิน
ตนเองและการประเมินของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
     ๓) จัดระบบการพัฒนาครู
พระสอนศีลธรรม เน้นไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ เ พ่ือให้ผู้ เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมที่
เ ชื่ อ ม โ ย ง ห ลั ก ธ ร ร ม สู่ ก า ร
แก้ปัญหาและการพัฒนาชีวิต 

   ๑.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สามารถสืบค้นข้อมูลการท างาน 
ผลงานและปัญหาของพระสอน
ศีลธรรม เพ่ือจะได้น ามาใช้ในการ
ตัดสินใจบริหารโครงการ แก้ไข 
ช่วยเหลือและพัฒนางานได้ดีขึ้น 
     ๒. จัดท าตัวชี้วัด แสดงบทบาท
ภารกิจในการท างาน จัดการเรียน
การสอนและ เกณฑ์ คุณภาพที่
ชัดเจนของพระสอนศีลธรรม โดย
แยกระหว่างการท างานในโรงเรียน
ทั่วไปและโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองสู่
เกณฑ์คุณภาพ การประเมินตนเอง
และการประเมินของผู้เกี่ยวข้อง 
     ๓. จัดระบบการพัฒนาครูพระ
สอนศีลธรรม เน้นไปสู่การจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ห ลั ก ธ ร ร ม ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง
หลักธรรมสู่การแก้ปัญหาและการ
พัฒนาชีวิต โดยเน้นสื่อที่น่าสนใจ 
สื่อเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และการ
น าไปใช้ โดยอาจจะต้องจัดระบบที่
ชัดเจน การเรียนรู้จากกันและกัน 
ระบบ พ่ี เลี้ ย ง  ระบบการสร้ า ง
เครือข่าย 
    ๔ .  เ พ่ิม งบประมาณในการ

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ: 
ร้อยละของพระสอน
ศีลธรรมที่ผ่ านกระ 
บวนการพัฒนา 
  
 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
ส านักงานพระ
สอนศีลธรรม 
 



๓๕ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

โ ด ย เ น้ น สื่ อ ที่ น่ า ส น ใ จ  สื่ อ
เทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และ
การน าไปใช้ โดยอาจจะต้อง
จัดระบบที่ชัดเจน การเรียนรู้
จากกันและกัน ระบบพ่ีเลี้ยง 
ระบบการสร้างเครือข่าย 
    ๔) เพ่ิมงบประมาณในการ
บริหารจัดการวิชาการและการ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ ม า ก ขึ้ น 
เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ปั จ จุ บั น ใ ช้
งบประมาณในส่วนนี้เพียงร้อย
ละ ๘.๔๓ 

บริหารจัดการวิชาการและการ
พัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น  

 

 
๔.๔ องค์ประกอบท่ี ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/     

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๑ .  คว รจั ด ระบบและทิ ศ
ทางการด าเนินการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน จะท า
ให้โครงการที่จัดมีการบูรณาการ 
เชื่อมโยง ต่อเนื่องและเป็นพลัง
ต่อการพัฒนางานได้มากขึ้น 

  ๑ .  วิ เ ค ร า ะห์ ทิ ศท า ง ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนของ
มหาวิทยาลัย 
  ๒. คัดเลือกโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
ที่ ต อ บ ส น อ ง ทิ ศ ท า ง ก า ร
ด าเนินงาน 
   ๓ .  จั ดท า แผนท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ที่มีตั วชี้ วัดและค่ า เป้ าหมาย
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย 
   ๔. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
ท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมให้
บูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ของ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละตัวชี้วัดแผนท านุ
บ ารุงศิลป วัฒนธรรมที่
บรรลุเป้าหมาย 
 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
 
ระยะเวลา : 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดี
ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
ส านักส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
และบริการ
สังคม 
 

   ๒. ตามที่ได้ก าหนดตัวชี้วัด
เกี่ยวกับจ านวนนวัตกรรมด้าน
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูร
ณ า ก า ร ง า น ส่ ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
ส อน  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ บ ริ ก า ร
วิ ช าการแก่ สั งคม  ซึ่ ง มี ก า ร
ด าเนินโครงการ ๑๓ โครงการ



๓๖ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/     

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

นั้ น  ยั ง ข า ด ค ว า ม ชั ด เ จ น 
เนื่องจากโครงการที่ด าเนินการ
ส่ ว น ใ ห ญ่ ด า เ นิ น ก า ร เ พี ย ง
ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเท่านั้น 

มหาวิทยาลัย 
   ๕ .  ป ร ะ เ มิ น โ ค ร งก า ร ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
  ๖. สรุปและรายงานการท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
รายงานต่อผู้บริหาร 
 
 

   ๓. การประเมินโครงการยังไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ด าเนินการเพียงการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมเท่านั้น นอกจากนี้ ควร
เพ่ิมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ เป็น
ผลลัพธ์ของโครงการ 

 

 
๔.๕ องค์ประกอบท่ี ๕  การบริหารจัดการ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๑. มหาวิทยาลัยควรพัฒนา
และบ ารุงรักษาอาคารบริเวณ
ทั่วไปให้มีภูมิทัศน์ สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

   ๑. ก าหนดนโยบายสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
   ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท า
แผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือ
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่ชัดเจน 
   ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
   ๔. ก ากับติดตามการด าเนินงาน
เป็นรายปี 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละตั วชี้ วั ดแผน 
พัฒนาสู่การเป็นมหา 
วิทยาลัยสีเขียวที่บรรลุ
เป้าหมาย 
 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
 
ระยะเวลา : 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กองอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 
 

   ๒ .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร
วิเคราะห์ความสอดคล้องและ
ความเชื่อมโยงระหว่างแผน 
พัฒนามหาวิทยาลัยกับแผน
อ่ืนๆ  เช่ น  แผนปฏิบั ติ ก าร

  ๑. วิเคราะห์ความสอดคล้องและ
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยกับแผนอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละตั วชี้ วั ดแผน 
พัฒนาระยะที่ ๑๒ ที่
บรรลุเป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
-รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
-รองอธิการบดี



๓๗ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ประจ าปี แผนกลยุทธ์การเงิน 
แผนบริหารบุ คลากร แผน 
พัฒนาบุคลากร แผนบริหาร
ความเสี่ยง และแผนสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ(สู่
วิสัยทัศน์) โดยใช้ระบบและ
กลไกของการประกันคุณภาพ
การศึกษาขับเคลื่อนแผน  

   ๒. ติดตามการด าเนินงานของ
แผนต่างๆ  
   ๓. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผน เ ข้ า สู่ ที่ ป ร ะชุ ม คณะ 
กรรมการประกันคุณภาพ 
 

ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
 
ระยะเวลา : 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
-ส านักงาน
ประกันคุณภาพ 
-กองแผนงาน 

   ๓. กระบวนการแปลงแผน 
พัฒนามหาวิทยาลัยไปเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปียังไม่
ชัดเจน ท าให้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีไม่ตอบเป้าประสงค์
ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ซึ่ งจะท าให้มหาวิทยาลัยไม่
ส าม า ร ถบ ร รลุ วิ สั ย ทั ศน์ ที่
ก าหนดไว้ 

   ๑. ทบทวนกระบวนการแปลง
แผนพัฒนาไปสู่ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
   ๒. ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้บรรลุ
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย 
   ๓. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่จะท าให้มหาวิทยาลัย
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
  ๔. ก ากับติดตามเป็นรายไตรมาส
และประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง 
   ๕. รายงานผลการประเมินแผน
ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละตั วชี้ วั ดแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีที่
บรรลุเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
 

ระยะเวลา : 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
-กองแผนงาน 
-กองกิจการ
วิทยาเขต 

   ๔ .  มหาวิทยาลั ยควร เร่ ง
จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะที่  ๑๓ (พ .ศ .๒๕๖๕ -
๒๕๖๙) เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บท
ในการจัดท าแผนอ่ืนๆ ต่อไป 
โดยน ามาตรฐานการอุดมศึกษา
สู่การปฏิบัติให้เกิดผลด้วยการ
ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ทิ ศ
ทางการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบันให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงกับ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ต า ม

   ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน 
ปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 
   ๒. ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
   ๓.  ประ เมินแผนพัฒนามหา 
วิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละตั วชี้ วั ดแผน 
พัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะที่  ๑๒ ที่ สอด 
คล้องกับมาตรฐาน
อุดมศึกษา 
 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๕๐ 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กองแผนงาน 
 



๓๘ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

จุดเน้น อัตลักษณ์และความ
ได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิง
พ้ื นที่ ข อ ง สถ าบั น  ก าหนด
ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ที่ตอบวิสัย 
ทัศน์และก าหนดค่าเป้าหมาย
ของตั วชี้ วั ด ให้ ท้ าทายและ
เหมาะสมในแต่ละช่วงปี 
 

   ๔ .  ย ก ร่ า ง แ ผ น พั ฒ น า ม ห า 
วิทยาลัยระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙)  
 

ระยะเวลา : 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

   ๕ .  ก า ร ก า กั บ  ติ ด ต า ม 
ส่ ง เสริม  สนับสนุน ให้คณะ 
วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินโดยการส่งเสริมการ
สร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือจากฝ่ ายที่ เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาและ
ค ณ ะ  ร่ ว ม กั น ส นั บ ส นุ น 
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินทั้ง 
๕ ประเด็น คือ (๑) ต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร (๒) 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นิสิต อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน (๓) ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร  
(๔)ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และ (๕)
โอกาสในการแข่ งขัน  ตาม
เกณฑ์การประเมินให้ครบถ้วน 
รวมทั้งผู้รับผิดชอบส่วนกลาง
ต้องก าหนดและติดตามการ
ด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ให้
ครบถ้วน 

 
 

   ๑ .  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลัก 
สูตร ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
   ๒. มอบหมายให้ทุกส่วนงานจัด
การศึกษาวิเคราะห์ต้น ทุนต่อหน่วย
แต่ละหลักสูตรที่ด าเนินการสอน
และจัดท าเป็นรายงานวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย 
   ๓. ติดตามและรวบรวมรายงาน
ผลการวิเคราะห์ต้น ทุนต่อหน่วยแต่
ละหลักสูตรในทุกส่วนงานจัดการ 
ศึกษา 
๔. สังเคราะห์และจัดท ารายงานผล
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย  
๕. น าเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตรและโอกาสในการ
แข่งขัน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้ รั บการวิ เคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน 
 
ค่าเป้าหมาย :  
ร้อยละ ๘๐ 
 
ระยะเวลา : 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓     

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กองคลังและ
ทรัพย์สิน 
 



๓๙ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๖. การด าเนินงานตามแผน
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ค ว ร
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิ จ ของสถาบั น  ไม่ ใ ช่
ปัญหาด้านการบริหาร ซึ่งเป็น
ปัญหาที่แก้ได้ด้วยการควบคุม
ภายใน จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลง 
และปีงบประมาณนี้ ไม่มีการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยง
ระดับสถาบัน เนื่องจากความ
ไม่ชัดเจนของภาระงาน อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของ
งานบริหารความเสี่ ยงตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 
๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

   ๑. ทบทวนผลการด าเนิน งาน
และมาตรการจัดการความเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกของแผน
บริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา  
   ๒. วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัยและด าเนินงาน
ตามแผน เพ่ือให้ความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ มีระดับความ
เสี่ยงลดลง 
๔. ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยปีละ ๒ ครั้ง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ปั จ จั ย
ความเสี่ยงระดับมหา 
วิทยาลัย ที่ เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือ
ปั จจั ยที่ ไ ม่ ส ามารถ
ควบคุม ได้  มี ร ะดั บ
ความเสี่ยงลดลง 
 
ค่าเป้าหมาย:  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ระยะเวลา : 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 
 
 

   ๗. การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารและ
แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิชาการและสายสนับสนุน ควร
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารงานบุคคลและ
แผน พัฒนาบุ คล ากร  ปี ง บ 
ประมาณ ๒๕๖๒ ว่าเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ของแผนมากน้อยเพียงใด มี
ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ห รื อ ไ ม่ 
เนื่องมาจากสาเหตุใด และจะ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร รวมทั้ง
ควรมีแผนรวมอยู่ที่ส่วนกลาง 
 

   ๑. ก าหนดให้ทุกส่วนงานระดับ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย สถาบัน 
ส านัก ศูนย์หรือเทียบเท่า จัดท า
แ ผ น บ ริ ห า ร แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากร ระยะ ๕ ปี ของส่วนงาน 
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการ
พัฒนาบุคลากร มหา วิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี งบ 
ประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
   ๒. สร้างรูปแบบและจัดท าคู่มือ
การท าแผนพัฒนาบุคลา กรราย 
บุคคล (IDP: Individual Develop 
ment Plan) ทั้งสายวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุ กส่ วน ง านจั ดท า แผน พัฒนา
บุคลากรรายบุคคลตามรูปแบบที่

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
ร้อยละของส่วนงานที่
แผนพัฒนาบุคลากร
บรรลุ เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผน 
    
    
ค่าเป้าหมาย :  
ร้อยละ ๘๐ 
 
ระยะเวลา: 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓      
      

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กองกลาง 
 
ผู้รับผิดชอบ
รอง 
คณะ  
วิทยาเขต 
วิทยาลัย 
 



๔๐ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนด 
   ๓. รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์
ข้อมูลจากแผน พัฒนาบุคลากร
รายบุคคลของส่วนงานประจ าปี 
เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร
ในภาพรวมของมหาวิ ทยาลั ย
ประจ าปี 
   ๔ .  ติ ด ต า ม  ร ว บ ร ว ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ งและน า เสนอผู้ บริหารและ
คณะกรรมการที่ เ กี่ ยวข้อง เ พ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอ แนะ 
   ๕ .  น าผลการประ เมิน  และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ
คณะกรรมการที่ เ กี่ ยวข้อ ง  มา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

   ๘ .  ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ผ น
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
มหาวิ ทย าลั ย  ร ะยะ  ๕  ปี 
มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต 
และวิทยาลัยสงฆ์ ควรบริหาร
จั ด ก า ร ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรร
ม า ภิ บ าล  ห ลั ก บู ร ณา กา ร 
(บริหาร/พันธกิจ/ศาสตร์) โดย
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยง
กันได้ทุกระบบและทุกส่วนงาน 
เพ่ือการบริหารจัดการอย่าง
ค รบถ้ ว นทุ ก พัน ธ กิ จ  แล ะ
ร อ ง รั บ ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะกั น
คุณภาพได้อย่างครบถ้วน 
 
 

   ๑. ก าหนดนโยบายบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักธรรมาภิบาล หลักบูรณาการ 
   ๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกันได้
ทุกระบบและทุกส่วนงาน เพ่ือการ
บริหารจัดการ 
   ๓. ก ากับติดตามการขับเคลื่อน
แ ผ น พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
แผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนาวิทยา
เขต และ แผนพัฒนาวิทยาลั ย 
ระยะ ๕ ปี 
   ๔ .  สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
จ านวนฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศของ
แ ผ น พั ฒ น า ม ห า 
วิทยาลัย คณะ วิทยา
เขต และ วิทยาลัย 
    
    
ค่าเป้าหมาย :  
๑ ระบบ 
 
ระยะเวลา: 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓      
      

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กองแผนงาน 
 



๔๑ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๙. ควรส่งเสริมให้ทุกส่วน
งานเลือกประเด็นที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติการที่ดี ที่มีอยู่ในตัว
บุ ค ล า ก ร ข อ ง ส่ ว น ง า น ซึ่ ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
หรือแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ของ
ส่วนงาน โดยเฉพาะส่วนงาน
ระดับคณะ ต้องครอบคลุมพันธ
กิจการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย มีองค์ความรู้จัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ
จริงให้เห็นผลชัดเจน 
 

  ๑. ทบทวนและปรับปรุงกระบวน 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
มุ่งเน้นด้านการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย ทีส่อดคล้องกับแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน 
   ๒ .  รวบรวมแผนปฏิบั ติ ก า ร
จัดการความรู้ ของส่ วนงานจัด
การศึกษาและส่วนงานสนับสนุน
การศึกษาทุกแห่ง 
   ๓. มอบหมายบุคลากรติดตาม
การด าเนินงานการจัดการความรู้
ตามแผนปฏิบัติของทุกส่วนงานเป็น
รายไตรมาส 
   ๔. รวบรวมองค์ความรู้ และสร้าง
ระบบและการจัดเก็บ บนเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงความรู้และสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
 ๑ .  ร้ อ ย ล ะ ค ณ ะ 
วิ ท ย า เ ข ต  แ ล ะ
วิทยาลั ย  ที่ น าอ งค์
ความรู้ที่ เกิดขึ้นจาก
แลก เปลี่ ยน เ รี ยน รู้ 
น าไปใช้ในการปฏิบัติ 
งานจริง 
 ๒ .  ร้ อยละสถาบัน 
ส านั กและศู นย์  ใ น
ส่วนกลาง ที่น าองค์
ความรู้ที่ เกิดขึ้นจาก
แลก เปลี่ ยน เ รี ยน รู้ 
น าไปใช้ในการปฏิบัติ 
งานจริง 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย:  
   ๑. ร้อยละ ๘๐ 
   ๒. ร้อยละ ๘๐ 

 
ระยะเวลา: 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-
พฤษภาคม ๒๕๖๓      

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กองกลาง 
 
 
 

 

  ๑๐. ควรจัดประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจให้บุคลากรใน
คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย
สงฆ์ รับทราบกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ การแปลงมาตรฐาน
การอุดมศึกษาสู่ การปฏิบัติ 
ร วมทั้ ง ชี้ แ จ งแนวทางการ
ด าเนินงานตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา(ฉบับใหม่) 

   ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ 
   ๒. ยกร่างตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
กา รศึ กษ าต ามมาต ร ฐ านกา ร
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
   ๓. จัดประชุมประชาพิจารณ์ตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
 ร้อยละคณะ วิทยา
เขต และวิทยาลัย ที่
ได้รับการชี้แจง 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย:  
ร้อยละ ๘๐ 
    

 
ระยะเวลา: 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒-

ผู้รับผิดชอบ
นโยบาย 
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
ส านักงาน
ประกันคุณภาพ 
 



๔๒ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/    

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน ให้
บุคลากรทุกระดับเข้าใจตรงกัน 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือและภาคกลาง 
   ๔. ท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา(ฉบับใหม่) 
   ๕ .  ประชุมชี้ แจงตัวบ่ งชี้ และ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใ น แ ก่ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

พฤษภาคม ๒๕๖๓     

 
 
๔.๖ การติดตามผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัย ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) โดยส านักงานประกันคุณภาพประชุมร่วมกับส่วนงานที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน
จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง แต่ละองค์ประกอบ แต่ละตัวบ่งชี้ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
และสภามหาวิทยาลัย เป็นวาระสืบเนื่อง ในเดือน มีนาคมและพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  
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ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ประจ าปีการศึกษา  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 – 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

 
รายนามคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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      ลงชื่อ  ........................………………………………………………….................................................................. 

(รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์  มีสุข) 
ประธานกรรมการ 

 
 

       ลงชื่อ  ........................………………………………………………….................................................................. 
(ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ) 

กรรมการ 
 
 

      ลงชื่อ  ........................………………………………………………….................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์) 

กรรมการ 
 
 

ลงชื่อ  ........................…………………………………………………..................................................................    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรกัษ์  นันทวิสารกุล) 

กรรมการ 
 
 

  ลงชื่อ  ........................………………………………………………….................................................................. 
(อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ) 
กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:pansakp@gmail.com
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บทสรุปผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ 
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ ไทยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึ้น 
เมื่อปีพุทธศักราช 2430 เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุ สามเณร
และคฤหัสถ์  ต่อมา ในปีพุทธศักราช 2540 ได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ให้มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่ม ค 2 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ รวมทัง้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา 5 คณะ 11 วิทยาเขต 19 วิทยาลัย 1 โครงการขยาย
ห้องเรียน และ 7 หน่วยวิทยบริการ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันสมทบในประเทศไทย 1 แห่ง และสถาบันสมทบ
ในต่างประเทศ 5 แห่ง เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา จ านวน
ทั้งหมด 104 หลักสูตร โดยจ าแนกเป็น ปริญญาตรี 54 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 
ปริญญาโท 35หลักสูตร ปริญญาเอก 14 หลักสูตร อาจารย์ 1,218 รูป/คน มีบุคลากรสายปฏิบัติการและ
บริหารทั่วไป 2,462 รูป/คน มีนิสิตทั้งสิ้น 20,081 รูป/คน ในจ านวนนี้มีนิสิตชาวต่างประเทศ 1,424  รูป/
คน นิสิตส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561  ทั้งสิ้น 4,380 รูป/คน มีงบประมาณ 2,559.51 ล้านบาท 
จ าแนกเป็นงบประมาณจากรัฐบาล 1,699.79 ล้านบาท งบประมาณรายได้จากแหล่งอ่ืน 859.72 ล้านบาท 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 225.49 ล้านบาท  
 วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับ
หลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษา (3) เพ่ือศึกษาในภาพรวมตามระบบ
คุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน (4) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง (5) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือ
น าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน (6) 
เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา สามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด (7) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

การประเมินคุณภาพภายใน เริ่มจากการประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินเพ่ือเตรียมความ
พร้อมและวางแผนการตรวจประเมิน อธิการบดีกล่าวต้อนรับ แนะน าผู้บริหารและเสนอผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานและข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ 



๔๗ 

 

สัมภาษณ์ผู้บริหาร สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ สัมภาษณ์อาจารย์ผู้แทนคณะและผู้แทนสาย
สนับสนุน ผู้แทนนิสิตทุกคณะทุกระดับ ศิษย์เก่า ผู้รับบริการ และ  ผู้ใช้บัณฑิต 
 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2561 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่  
16 – 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที ่2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 13 ตัวบ่งชี้ 
  ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ทั้ง 3 ระดับ  
 ระดับหลักสูตรมีหลักสูตรเปิดสอนทั้งสิ้น  104 หลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรผ่านเกณฑ์ก ากับ
มาตรฐาน 104 หลักสูตร และระดับคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.54  

ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย พบว่าส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก 5 ส่วนงาน คิด
เป็นร้อยละ 15.15 ระดับดี 24 ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 72.73 ระดับพอใช้ 4 ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 
12.12  มีส่วนงานใช้เกณฑ์ EdPEx  2 ส่วนงาน คือวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่านฯ 
 ระดับสถาบัน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.44 จากระดับคะแนน 5) โดยองค์ประกอบที่มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (4.66 คะแนน) องค์ประกอบที่ 
3 การบริการวิชาการ (5.00 คะแนน) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00 คะแนน)
องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ ในระดับดี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต  (4.14 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (4.33 คะแนน)    

 

การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 – 2561 
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อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  1  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  2  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  3  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  4  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  5  
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๔๘ 

 

 
การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 – 2561  
 

            
   

 
รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

1. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล 
5. อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
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๔๙ 

 

สรุปข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ประเภทสถาบัน

เฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ค 2) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 79 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170   โทรศัพท์ 0-3524-8000,  
0-3535-4710  โทรสาร 0-3524-8006 Website : mcu.ac.th  เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึ้น ณ 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุ สามเณร
และคฤหัสถ์ โดยพระราชทานนามว่า มหาธาตุวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2430 และได้เปิดด าเนินการ
ศึกษาเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2432 

ต่อมาได้ทรงเปลี่ยนจาก มหาธาตุวิทยาลัย เป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2439 แต่ยังคงจัดการศึกษาเฉพาะปริยัติธรรมแผนกบาลี
เท่านั้น ยังมิได้ด าเนินการศึกษาในรูปแบบอุดมศึกษาหรือรูปแบบมหาวิทยาลัย ตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
พุทธศักราช 2490 พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุสมัยนั้น พร้อมทั้งพระ
เถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย จ านวน 57 รูปได้ประชุมพร้อมกันที่ต าหนักสมเด็จฯ วัดมหาธาตุ ปรึกษาหารือได้
ข้อยุติที่จะเปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย เปิดรับผู้สนใจวิชาพระพุทธศาสนาพระปริยัติสัทธรรม
ชั้นสู ง ภาษาต่างประเทศและวิทยาการบางอย่างอันเป็นอุปกรณ์แก่การค้นคว้าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

พุทธศักราช 2490 ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้
ตั้งแต่เปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไปเข้าศึกษา พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษารุ่นแรกนี้มีจ านวน 156 รูป เปิด
การศึกษาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2490 โดยจัดให้เรียนวิชาพ้ืนฐาน เรียกว่า การศึกษาระดับชั้น
อบรมพ้ืนความรู้จนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษาเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่พุทธศักราช 2490-2494 จากนั้นจึงให้เรียนต่อ
ระดับปริญญาตรีในคณะพุทธศาสตร์ ซึ่งเปิดเป็นคณะแรก รับพระภิกษุสามเณรที่จบชั้นเตรียมอุดมศึกษานี้
และเป็นผู้สอบได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 5 ประโยคขึ้นไป จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาปีแรกในคณะพุทธ
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2494 จ านวน 16 รูป ส าเร็จการศึกษาในปี 2498 เป็นพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกจ านวน 6 
รูป 

พุทธศักราช 2512 มหาเถรสมาคมได้ออกค าสั่งเรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ.2512 
จ านวน 12 ข้อ สาระส าคัญของข้อ 3 ระบุส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว้
ว่า “ให้การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ ซึ่งด าเนินการอยู่แล้ว เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์” 

พุทธศักราช 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก 
รัชกาลปัจจุบัน โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ 
ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 โดยมาตรา 4 (3) ก าหนดไว้ว่า  “ให้
ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราช



๕๐ 

 

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี”  เรียกว่า “พุทธศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษร
ย่อว่า “พธ.บ.” 

พุทธศักราช 2530 สภามหาวิทยาลัยประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการบริหาร 2530 
          พุทธศักราช 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มี
สถานภาพเป็นนิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
114 ตอนที่ 51 ก  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540 
           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้ก าหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้ 

ปรัชญา  จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 
ปณิธาน  ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 

          วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก 
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา 5 คณะ 11 วิทยาเขต 19 วิทยาลัย 1 โครงการขยาย

ห้องเรียน และ 7 หน่วยวิทยบริการ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันสมทบในประเทศไทย 1 แห่ง และสถาบันสมทบ
ในต่างประเทศ 5 แห่ง มีหลักสูตรที่เปิดด าเนินการเรียนการสอน รวม 104 สาขาวิชา แยกเป็น 4 ระดับ คือ 
 (1) ปริญญาตรี  54 หลักสูตร  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1 หลักสูตร  (3) ปริญญาโท 35 หลักสูตร และ  
(4) ปริญญาเอก 14 หลักสูตร 
 นิสิตทั้งหมด 20,081 รูป/คน จ าแนกเป็นปริญญาตรี 16,599 รูป/คน ปริญญาโท 2,080  รูป/
คน และปริญญาเอก 1,402 รูป/คน ในจ านวนนิสิตทั้งสิ้นมีนิสิตชาวต่างประเทศ 1,424  รูป/คน นิสิต
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561  ทั้งสิ้น 4,380 รูป/คน จ าแนกเป็นปริญญาตรี 3,399 รูป/คน ปริญญา
โท 631รูป/คน และปริญญาเอก 350 รูป/คน  
 ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ทั้งหมด 1,218 รูป/คน จ าแนกปริญญาโท  586 รูป/คน ปริญญา
เอก 632 รูป/คน  และมีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 314 รูป/คน จ าแนกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 231 
รูป/คน รองศาสตราจารย์ 72 รูป/คน และศาสตราจารย์ 11 รูป/คน    
 บุคลากรประเภทต าแหน่งสายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป (นับรวมอัตราจ้างที่มีสัญญาจ้างและ
ค่าตอบแทน) จากทุกส่วนงาน รวมทั้งหมด 2,462 รูป/คน อัตราประจ า 1,096 รูป/คน อัตราจ้าง 1,366 
รูป/คน  

งบประมาณทั้งสิ้น 2,559.51 ล้านบาท จ าแนกเป็นงบประมาณจากรัฐบาล 1,699.79 ล้านบาท 
งบประมาณรายได้จากแหล่งอื่น 859.72 ล้านบาท รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 225.49 ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

วิธีประเมิน 
การวางแผนและการประเมิน 

คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้ก าหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิน จ านวน 3 วัน  โดยได้ศึกษารายงานการประเมินตนเองที่
มหาวิทยาลัยได้จัดท าผ่านเอกสารและระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ในแต่
ละองค์ประกอบ  เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน รวมทั้งได้ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมิน
ในเบื้องต้น 
          ในระหว่างการตรวจประเมินคุณภาพ คณะกรรมการได้พบผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมินและรับฟังบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น ศึกษา
เอกสารและสัมภาษณ์บุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย อธิการบดี 
รองอธิการบดี  คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ คณาจารย์ นิสิต บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้รับบริการ เพ่ือค้นหาข้อมูลให้ได้ครบ และคณะกรรมการได้ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
และพิจารณาผลการประเมินในทุกองค์ประกอบ รวมทั้งจัดท าข้อสรุปผลการตรวจประเมินร่วมกัน 
         หลังการตรวจประเมิน คณะกรรมการได้ประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองไว้   และได้ร่วมกันจัดท าสรุปผลการตรวจประเมิน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา พร้อมให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม
เพ่ือใหม้หาวิทยาลัยได้น าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 

วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ในแต่ละตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยอ้างถึง พบว่ามีการด าเนินการจริง โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งในรูปเล่ม ร่องรอยต่างๆ ที่อ้างอิงมาจากผลการตรวจ
ประเมินในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ซึ่งหลักฐานบางรายการจะมีอยู่ ในวิทยาเขตและวิทยาลัย บางรายการได้น ามาไว้ที่
ส่วนกลาง  นอกจากนั้นยังได้พิจารณาผลจากการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาเขต
และวิทยาลัย ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยซึ่งมีรายการหลักฐาน เอกสาร อ้างอิงต่างๆ ปรากฏอยู่ 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
 

บรรลุ 
 

คะแนน 

หมายเหตุ คุณภาพ เป้าหมาย ประเมิน 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์   (เกณฑ์ 

สกอ.)   (%หรือสัดส่วน)   

ตัวบ่งชี้
ที ่1.1 

3.51 
คะแนน 

3.54 1 3.54 / 3.54   

ตัวบ่งชี้
ที่ 1.2 

ร้อยละ 
45 

0 0 

(ค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญา
เอก=51.888 

ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 5.000) 

/ 5   

ตัวบ่งชี้
ที่ 1.3 

ร้อยละ 
40 

0 0 

(ค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=25.780 
ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 2.148) 

x 2.15   

ตัวบ่งชี้
ที ่1.4 

6 ข้อ - - 6 / 5   

ตัวบ่งชี้
ที ่1.5 

6 ข้อ - - 6 / 5   

ตัวบ่งชี้
ที ่2.1 

6 ข้อ - - 6 / 5   

ตัวบ่งชี้
ที่ 2.2 

4.50 
คะแนน 

0 0 

(ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้ของ
ทุกคณะวิชาใน

สถาบัน = 4.169 
คะแนน) 

x 4.17   

ตัวบ่งชี้
ที่ 2.3 

3.51 
คะแนน 

0 0 

(ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้ของ
ทุกคณะวิชาใน

สถาบัน = 4.822 

/ 4.82   
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ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
 

บรรลุ 
 

คะแนน 

หมายเหตุ คุณภาพ เป้าหมาย ประเมิน 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์   (เกณฑ์ 

สกอ.)   (%หรือสัดส่วน)   

คะแนน) 
ตัวบ่งชี้
ที ่3.1 

6 ข้อ - - 6 / 5   

ตัวบ่งชี้
ที ่4.1 

7 ข้อ - - 6 / 5   

ตัวบ่งชี้
ที่ 5.1 

6 ข้อ - - 5 / 4 -ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
และไม่ด าเนินการ
ครบทุกส่วนงาน
และวิเคราะห์ไม่
ครบตามประเด็นที่
ก าหนด 
-ไม่ได้ด าเนินการ
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

ตัวบ่งชี้
ที ่5.2 

4.00 
คะแนน 

131.28 33 3.978 / 3.98   

ตัวบ่งชี้
ที ่5.3 

6 ข้อ - - 6 / 5   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุก
ตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

         4.44   
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรทางด้านพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย มีคณาจารย์ผู้สอนที่เป็นพระสงฆ์ซ่ึงมีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา 

2. มหาวิทยาลัยมีแผนการศึกษาและกระบวนวิชาที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยตามวิถีพุทธ 
ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมีนิสิตต่างชาติร้อยละ 80 มีนิสิตปริญญาเอก 150 รูป/คน 
มีความพร้อมเรื่องการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องสมุดและหอพักนิสิต มีอาคารสถานที่เพียงพอและ
เหมาะสม มีห้องเรียนทางไกลโดยใช้อาจารย์ที่มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ 
ตอบสนองวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก ทั้งนี้ ควรขยายการเตรียมความพร้อมความ
เป็นระดับนานาชาติของ คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์เพ่ิมข้ึนด้วย 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. เนื่องจากมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 2.51 จ านวน 2 หลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรวิเคราะห์ปัญหาที่ท าให้หลักสูตรมีผลการประเมินน้อย และก ากับ ดูแล ให้ความช่วยเหลือหลักสูตร
ดังกล่าว เพื่อให้มีผลการประเมินดีขึ้น 
 2. คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย ประมาณร้อยละ 25 ของคณาจารย์ทั้งหมด 
มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ปัญหาที่ท าให้คณาจารย์ไม่สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ และควรจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ที่มีตัวชี้วัดที่สามารถท าให้ต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์เพ่ิมขึ้น เช่น ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ และอาจให้คณาจารย์จัดท าแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (IDP) 
 3. มหาวิทยาลัยควรสื่อสารสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน 3 ประเด็นคือ (1) เป็นบุคคลเรียนรู้ (2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
เพ่ือเชื่อมโยงสู่การวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 4. จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและนิสิตมีความเห็นตรงกันคือ ให้มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมหรือโครงการช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทั ศน์ของ
มหาวิทยาลัย 
 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. มหาวิทยาลัย มีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และเริ่มมีหน่วยงานวิจัยประจ าวิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์    
ท าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าอย่าง เป็น
รูปธรรม มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารงานวิจัย เช่น การ
ตรวจสอบสถานะโครงการ การสืบค้นงานวิจัย และการบริหารโครงการวิจัย อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย
ควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นในการบริหารงานวิจัยเพ่ิมเติมและจัดรูปแบบโดยเพ่ิมข้อมูลทางด้าน
สถิติเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 2. คณาจารย์ส่วนใหญ่มีศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัย (สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยต่ออาจารย์
มีค่าประมาณ 0.65)  แต่ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ  43)  เป็นการน าเสนอในการประชุมเชิง
วิชาการระดับชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมให้คณาจารย์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีค่าน้ าหนักระดับคุณภาพสูงขึ้น เพ่ือประโยขน์ในการใช้เป็นผลงานวิชาการ
เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติและมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มากขึ้น 
 2. มหาวิทยาลัยควรวางแผนการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมที่มีต่อ
การพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. มหาวิทยาลัยอาจปรับเปลี่ยนระบบการเก็บข้อมูลงานวิจัยเป็นปีปฏิทิน  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใน

การตรวจสอบฐานข้อมูลและการเทียบเคียงกับหน่วยงานระดับสากล 
2. มหาวิทยาลัยมีวารสารของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI ฐาน 1  จ านวน 8 ชื่อเรื่อง และ

ฐานข้อมูล TCI ฐาน 2  จ านวน  10 ชื่อเรื่อง มหาวิทยาลัยจึงควรสร้างระบบและกลไกในการเฝ้าระวังเพ่ือ
รักษาคุณภาพของวารสาร  
 
 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ  
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการเป็นจ านวนมาก เป็นโครงการที่
สะท้อนปรัชญาที่กล่าวถึง “การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ
และสังคม” เป็นโครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนางาน แต่ความเชื่อมโยงกับภารกิจอ่ืน ๆ 
ยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้ หากได้มีการทบทวนและจัดระบบโครงการบริการวิชาการ โดยยึดหลักการบูรณาการใน 2 
ลักษณะ ก็จะท าให้งานบริการวิชาการเกิดผลเป็นอย่างมาก คือ (1) บูรณาการกับภารกิจด้านอ่ืน ๆ อย่าง
น้อย 1 ด้าน (2) บูรณาการการท างานระหว่างศาสตร์ต่างๆ ผ่านบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นโครงการที่ต่อเนื่องถึง 10 ปี ครอบคลุม 77 จังหวัด มี
พระสอนศีลธรรมทั่วประเทศถึง 18,000 รูป มี เครือข่ายการท างานระดับชาติให้การสนับสนุนทั้งด้าน
วิชาการ การขับเคลื่อนงานและงบประมาณ ที่ส าคัญคือมีความมุ่งมั่นพยายามในการขับเคลื่อนและพัฒนา
งานสู่การพัฒนาพระผู้สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักธรรมและเชื่อมโยง
หลักธรรมสู่การใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากได้ปรับระบบและกระบวนการ
ด าเนินการก็จะท าให้โครงการนี้เกิดผลยิ่งขึ้นดังนี้ 
  1) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบค้นข้อมูลการท างาน ผลงานและปัญหาของ
ครูพระสอนศีลธรรม เพ่ือจะได้น ามาใช้ในการตัดสินใจบริหารโครงการ แก้ไข ช่วยเหลือและพัฒนางานได้ดี
ขึ้น 
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  2) จัดท าตัวชี้วัด แสดงบทบาทภารกิจในการท างาน จัดการเรียนการสอนและเกณฑ์
คุณภาพที่ชัดเจนของพระสอนศีลธรรม โดยแยกระหว่างการท างานในโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนวิถีพุทธ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองสู่เกณฑ์คุณภาพ การประเมินตนเองและการประเมินของผู้เกี่ยวข้อง 
  3) จัดระบบการพัฒนาครูพระสอนศีลธรรม เน้นไปสู่การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมที่เชื่อมโยงหลักธรรมสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาชีวิต โดยเน้นสื่อที่น่าสนใจ 
สื่อเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการน าไปใช้ โดยอาจจะต้องจัดระบบที่
ชัดเจน การเรียนรู้จากกันและกัน ระบบพ่ีเลี้ยง ระบบการสร้างเครือข่าย 
  4) เพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการวิชาการและการพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น 
เนื่องจากในปัจจุบันใช้งบประมาณในส่วนนี้เพียงร้อยละ 8.43 
 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจและได้รับการยกย่องระดับชาติเป็น
จ านวนมาก ซึ่งเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด เนื่องจากภารกิจในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจ
ส าคัญ ทั้งนี้ หากได้จัดระบบและทิศทางการด าเนินการที่ชัดเจน จะท าให้โครงการที่จัดมีการบูรณาการ 
เชื่อมโยง ต่อเนื่องและเป็นพลังต่อการพัฒนางานได้มากข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ตามท่ีได้ก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับจ านวนนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิด
จากการบูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีการด าเนินโครงการ 13 โครงการนั้น ยังขาดความชัดเจน เนื่องจาก
โครงการที่ด าเนินการส่วนใหญ่ด าเนินการเพียงประเด็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเท่านั้น 
 2. การประเมินโครงการยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ด าเนินการเพียงการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเท่านั้น นอกจากนี้ ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่เป็นผลลัพธ์ของโครงการ 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน มีภาวะผู้น า บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
และมีประสบการณ์บริหารเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวน สืบสาน รักษาและต่อยอดการ
ท างาน ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหาร  
 2. มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทในการออกแบบและก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ได้อย่างสง่างามและ
เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศรัทธา
ประชาชนเป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีบริเวณกว้างขวาง มีต้นไม้ร่มรื่นเหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สงบ 
จัดแบ่งพ้ืนที่เป็น 4 บริเวณคือ เขตพุทธาวาส เขตธรรมาวาส เขตสังฆาวาส และเขตวิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและบ ารุงรักษาอาคารบริเวณท่ัวไปให้มีภูมิทัศน์ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 3. มีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่เป็นระบบ โดย
น าผลการวิเคราะห์ SWOT มาสร้างกลยุทธ์ของแผน  
 
 



๕๗ 

 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
กับแผนอ่ืนๆ เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกลยุทธ์การเงิน แผนบริหารบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร 
แผนบริหารความเสี่ยง และแผนสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ(สู่วิสัยทัศน์) โดยใช้ระบบและกลไกของ
การประกันคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนแผน  
 2. กระบวนการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปียังไม่ชัดเจน ท าให้
แผนปฏิบัติการประจ าปีไม่ตอบเป้าประสงค์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยไม่
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 3. มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 13 (พ.ศ.2565 -2569) เพ่ือใช้เป็น
แผนแม่บทในการจัดท าแผนอ่ืนๆ ต่อไป โดยน ามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลด้วยการ
ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมตามจุดเน้นอัตลักษณ์และความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่ของ
สถาบัน ก าหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ที่ตอบวิสัยทัศน์และก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้ท้าทายและ
เหมาะสมในแต่ละช่วงปี 
  4. การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินโดยการส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่าย
วางแผนและพัฒนา ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและคณะ ร่วมกันสนับสนุน 
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินทั้ง 5 ประเด็น คือ (1) ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร (2) สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน (3) ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร  
(4)ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ (5)โอกาสในการแข่งขัน ตามเกณฑ์การประเมินให้
ครบถ้วน รวมทั้งผู้รับผิดชอบส่วนกลางต้องก าหนดและติดตามการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ให้ครบถ้วน 
 5. การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน ไม่ใช่ปัญหา
ด้านการบริหาร ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ได้ด้วยการควบคุมภายใน จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ความเสี่ยง
นั้นลดลง และปีงบประมาณนี้ไม่มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน เนื่องจากความไม่ชัดเจน
ของภาระงาน อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานบริหารความเสี่ยงตามประกาศมหาวิทยาลัย ลง
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ควรรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารงานบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2562 ว่าเป็นไปตามค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนมากน้อยเพียงใด มีประเด็นปัญหา
หรือไม่ เนื่องมาจากสาเหตุใด และจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร รวมทั้งควรมีแผนรวมอยู่ที่ส่วนกลาง 

7. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัย คณะ 
วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ควรบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล หลัก
บูรณาการ (บริหาร/พันธกิจ/ศาสตร์) โดยพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกันได้
ทุกระบบและทุกส่วนงาน เพ่ือการบริหารจัดการอย่างครบถ้วนทุกพันธกิจ และรองรับระบบการประกัน
คุณภาพได้อย่างครบถ้วน 

8. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกส่วนงานในสถาบันด าเนินงานจัดการความรู้ตามระบบ 
ควรส่งเสริมให้ทุกส่วนงานเลือกประเด็นที่จะน าไปสู่การปฏิบัติการที่ดี ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของส่วนงานซึ่ง



๕๘ 

 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ของส่วนงาน โดยเฉพาะส่วนงานระดับคณะ ต้อง
ครอบคลุมพันธกิจการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มีองค์ความรู้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติจริงให้เห็นผลชัดเจน 
 9. ควรจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ รับทราบ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 การแปลงมาตรฐานการ
อุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา(ฉบับ
ใหม่) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน ให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจตรงกัน 

 
 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00<=1.50การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 I P O รวม  

 องค์ประกอบที่ 1 3.58 5.00 3.54 4.14 การด าเนินงานระดับดี 

 องค์ประกอบที่ 2 4.17 5.00 4.82 4.66 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 องค์ประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 องค์ประกอบที่ 5 - 4.50 3.98 4.33 การด าเนินงานระดับดี 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.77 4.86 4.11 4.44 การด าเนินงานระดับดี 

 ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี   

จากผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพพบว่า องค์ประกอบที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก
มี 3 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการและองค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกนั้นมีผลการประเมินในระดับดี ส าหรับผลการประเมินตามมุมมองเชิง
ระบบ พบว่า ในส่วนปัจจัยน าเข้า มีค่าคะแนน 3.77 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ส่วนกระบวนการ มีค่า
คะแนน 4.86 ซึ่งเป็นค่าคะแนนที่มีระดับดีมาก และผลลัพธ์ ค่าคะแนน 4.11 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 
 
 
 



๕๙ 

 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 ก าหนดการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจประเมิน 

ห้อง 303 

เวลา 09.10 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพร้อมกันที่ห้องประชุม ห้อง 401 
เวลา 09.15 – 10.30 น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี น าบูชาพระรัตนตรัย  

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและแนะน าผู้บริหาร 
  - รศ.ประดิษฐ์ มีสุข ประธานกรรมการแนะน ากรรมการ และ

ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน  
  - น าเสนอวิดีทัศน์แสดงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ใน

ปีการศึกษา 2561 
  - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการ 

ห้อง 401 

เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ 

ห้อง 401 

เวลา 12.00 – 12.50 น. คณะกรรมการรับประทานอาหารกลางวัน หน้าห้อง 402 
เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  

   - พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี 
ห้อง

อธิการบดี 
เวลา 14.00 – 15.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ห้องท างาน

รองอธิการบดี 
 

   - พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี) 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
   - พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ)  
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   - พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

เวลา 15.00 – 17.00 น. ตรวจเอกสารและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ ห้อง 401 
 

 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

เวลา 08.30 – 11.30 น. คณะกรรมการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบ 

ห้อง 401 

เวลา 11.30 – 12.30 น. คณะกรรมการรับประทานอาหารกลางวัน หน้าห้อง 402 
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ 

 
ห้อง 401 

- กลุ่มที่ 1  สัมภาษณ์อาจารย์และนักวิจัย  
     1. พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ ดร. บัณฑิตวิทยาลัย 
     2. พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร.            คณะพุทธศาสตร์ 
     3. พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษ ภูริปญฺโญ   คณะครุศาสตร์ 
     4. ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์                คณะมนุษยศาสตร์ 
     5. รศ.ดร.โกนิฏฐ ์ศรีทอง                   คณะสังคมศาสตร์ 
     6. ผศ.ดร.สาน ุมหัทธนาดุลย์  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
- กลุ่มที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุนอัตราประจ าและอัตราจ้าง 
       - สายสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัย   
         1. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กองแผนงาน 
         2. พระมหาชุติภัค อภินนฺโท     สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
         3. พระมหาประยูร โชติวโร      กองกิจการนิสิต 
       - สายสนับสนุนระดับคณะ 
         1. นายนเรศ ฤทธิเดช             คณะสังคมศาสตร์          
         2. พระโชคด ีวชิรปญฺโญ          คณะครุศาสตร์ 
         3. นายวุฒิเมธศ ์วังค า   วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 

ห้องประชุมกอง
แผนงาน ชั้น 3 

- กลุ่มที่ 3 นิสิต ทุกคณะ ทุกระดับ  
         1. พระมหาทรงชัย วิชยเภร ี    บัณฑิตวิทยาลัย   
         2. พระสุรชาติ กิตฺติปาโล        คณะพุทธศาสตร์    
         3. นายคเชนทร ์เพชรวงศ์       คณะครุศาสตร์      
         4. พระณัฐทศักดิ์ ส วรธมฺโม     คณะมนุษยศาสตร์   
         5. นางสาวลภัสรดา ธนูมาก    คณะสังคมศาสตร์    
         6. นายศักดิ์ชัย สักกะบูชา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 

ห้อง 303 

เวลา 14.30 – 16.00 น. - กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์คณบดี และ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
        1. พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.(เทียบ สิริญาโณ)   
            คณบดีคณะพุทธศาสตร์    
        2. พระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร.(ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ) 
            คณบดีคณะครุศาสตร์ 
        3. พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี) 
            คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
        4. พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร. (ทองขาว กิตฺติธโร) 

ห้อง 401 



๖๑ 

 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
            คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
        5. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. 
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
        6. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. 
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
- กลุ่มที่ 2 ผู้อ านวยการส านัก และ สถาบัน 
        1. พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ) 
            ผอ.ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        2. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุทิตย์ อาภากโร) 
            ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
        3. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.   
            ผอ.สถาบันภาษา 
        4. พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร. 
            ผอ.ส านักทะเบียนและวัดผล 

ห้องประชุมกอง
แผนงาน ชั้น 3 

- กลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่า ผู้รับบริการ และ  ผู้ใช้บัณฑิต 
        - ศิษย์เก่า    
          1. พระมหาทวีศักดิ์ อภินนฺเภรี   บัณฑิตวิทยาลัย 
          2. พระมหาบ ารุง ธมฺมเสฏฺโฐ     คณะพุทธศาสตร์ 
          3. นายอนุชิต กิ่งก้าน              คณะครุศาสตร์ 
          4. พระครูศรีวิรุฬหกิจ             คณะมนุษยศาสตร์ 
          5. นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์   คณะสังคมศาสตร์ 
          6. น.ส.นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์  วิทยาลัยพุทธศาสตร์ 
                                                 นานาชาติ 
        - ผู้ใช้บัณฑิต  
          1. รศ.ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ   บัณฑิตวิทยาลัย 
          2. พระครูปลัดณพิชญ์ ญาณวีโร คณะพุทธศาสตร์ 
          3. นางสอาด กลิ่นเกสร           คณะครุศาสตร์ 
          4. ผศ.ดร.มั่น เสือสูงเนิน         คณะมนุษยศาสตร์ 
          5. พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน        คณะสังคมศาสตร์ 
          6. แม่ชีศรีสลับ  อุปมัย           วิทยาลัยพุทธศาสตร์ 
                                                 นานาชาติ 
        - ผู้รับบริการ   
          1. นางสาวจินตนา  ดวงชัยภูมิ 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชวรินทร์ กรุงเทพมหานคร 
          2. นางเรณู  สีนิล 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 
          3. พันต ารวจโทหญิง โชติกา คล้ายนัครัญ 

ห้อง 303 



๖๒ 

 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
              สารวัตรฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 
          4. ดร.พิจิกา เก่งถนอมม้า   
              คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

เวลา 16.00 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประชุมสรุปงาน 

ห้อง 303 

 

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประชุมสรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมิน 
เพ่ือเตรียมน าเสนอแก่มหาวิทยาลัย 

ห้อง 303 

เวลา 11.30 – 13.00 น. คณะกรรมการรับประทานอาหารกลางวัน หน้าห้อง 402 
เวลา 13.00 – 16.00 น. น าเสนอผลการประเมินแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

ส่วนงานด้วยวาจา 
ห้อง 401 

 

หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
ภาคผนวก 2 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data set) 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน

กรรมการยืนยัน 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 104 
2 - ---ระดับปริญญาตรี 55 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 
4 - ---ระดับปริญญาโท 35 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
6 - ---ระดับปริญญาเอก 14 
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 24 
8 - ---ระดับปริญญาตรี 24 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 

10 - ---ระดับปริญญาโท 0 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
12 - ---ระดับปริญญาเอก 0 
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 18,357 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 14,831.00 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 2,231 



๖๓ 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน

กรรมการยืนยัน 
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  1,295 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 1,218.00 

20 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  0 

21 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 586 

22 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า  632 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 904 

24 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 0 

25 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 515 

26 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 394 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 231 

28 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 0 

29 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 60 

30 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 171 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 75 

32 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 0 

33 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 11 

34 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 61 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 8 

36 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 0 

37 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 0 



๖๔ 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน

กรรมการยืนยัน 

38 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 11 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 2,236.00 
40 - - --ระดับปริญญาตรี 0 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 509 
42 - - --ระดับปริญญาโท 586 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 509 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 632 
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1,218.00 
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 902 
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 233 
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 72 
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 11 
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1,213 

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 479 

52 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศาร
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 129 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 152 

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบ 346 



๖๕ 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน

กรรมการยืนยัน 
ภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  21 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 2 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 12 
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 

61 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 27 

62 

- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 45 

63 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 0 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 

66 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 0 

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 

69 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 0 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3,627 

71 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา 3,386 

72 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 2,147 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 347 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 455 
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 1 
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 112 



๖๖ 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน

กรรมการยืนยัน 
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 10 

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 15,000.00 

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) - 

81 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 582 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  44 

83 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 298 

84 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 25 

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

86 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่2 144 

87 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1 68 

88 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 3 

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ 0 



๖๗ 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน

กรรมการยืนยัน 
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 

93 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 0 

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 

96 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 641 

97 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 368 

98 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  24 

99 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 18 

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

101 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่2 32 

102 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1 281 

103 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 13 



๖๘ 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน

กรรมการยืนยัน 
104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 

105 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 0 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 

108 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 0 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 

111 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 338 

112 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 20,322.09 
113 - ---ระดับอนุปริญญา 0 
114 - ---ระดับปริญญาตรี 16,113.78 
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 
116 - ---ระดับปริญญาโท 3,013.59 
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
118 - ---ระดับปริญญาเอก 1,194.72 
119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 23,937,125.00 
120 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
121 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
122 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23,937,125.00 
123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 42,931,312.00 
124 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
125 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
126 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 42,931,312.00 
127 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1,213.00 
128 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
130 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,213.00 
131 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1 
132 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
133 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
134 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
135 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 5 



๖๙ 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน

กรรมการยืนยัน 
136 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 
137 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 
138 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 
139 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 
140 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0 
141 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0 
142 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

143 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 372 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
145 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
146 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 372 

147 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 70 

148 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
149 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
150 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 
151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
152 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
153 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
154 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

155 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 122 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
157 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
158 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 122 

159 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 240 



๗๐ 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน

กรรมการยืนยัน 
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

160 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
161 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
162 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 240 

163 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 11 

164 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
165 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
166 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 
167 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
168 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
169 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
170 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

171 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 0 

172 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
173 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
174 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 12 
176 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
177 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
178 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 
179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 
180 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
181 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
182 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

183 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 33 

184 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
185 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
186 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33 



๗๑ 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน

กรรมการยืนยัน 

187 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 2 

188 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
189 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
190 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

191 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 0 

192 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
193 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
194 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
195 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
196 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
197 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
198 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
199 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
200 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
201 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
202 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
203 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
204 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
205 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
206 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
207 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
208 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
209 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
210 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
211 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 
212 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
213 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
214 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
 

 
 
 

 



๗๒ 

 

ภาคผนวก 3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

การสัมภาษณ์ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ)) ศาสตราจารย์ ดร. 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผู้สัมภาษณ์ 
 1. รศ.ประดิษฐ์ มีสุข 
 2. ศ.ดร.ดนัย บุญเกียรติ 
 3. ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล 
 4. รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
 5. อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ 
1. จุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยฯ มีทุนทางสังคมที่ดี ด้วยการที่มจร.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสองสถานภาพที่มี
ลักษณะเฉพาะพิเศษท่ีแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ดังนี้  
 การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
 การเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ มีนโยบายในการสนองงานคณะสงฆ์ ได้รับการ

สนับสนุนจากคณะสงฆ์ 
- การจัดการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
- วัฒนธรรมชาวพุทธที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น หลักของทาน ศีล ภาวนา 

คลี่ออกมาเป็นประเพณี ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ทุนทาง
ปัญญา ทุนทรัพย์ต่าง ๆ การเป็นชาวพุทธด้วยกันในสังคมจึงมีความเข้าอกเข้าใจกัน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือกัน สามารถท างานร่วมกันได้อย่างสนิทใจ  

- การที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางจึงไม่มีคู่แข่ง 
2. มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption (การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล) อย่างไร 

-  ผลกระทบหลักท่ี มจร.ได้รับคือ จ านวนผู้เรียนน้อยลง งบประมาณลดลง คุณค่าของปริญญา
ลดลง 

- กรณีจ านวนนิสิตน้อยลงไม่เป็นไร มหาวิทยาลัยต้องหันมาสนองงานคณะสงฆ์ให้มากขึ้น เช่น  
 งานด้านการจัดการเรียนการสอน นักธรรม และ ธรรมศึกษา ซึ่งมีจ านวนผู้เรียนมากเชิง

ปริมาณได้ แต่เชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยต้องเข้ามาช่วยงานคณะสงฆ์   
  สนองงานคณะสงฆ์ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วม  
 สนองงานคณะสงฆ์ในหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลหน่วยอบรมประชาชนประจ า

ต าบล   
(อ.ป.ต.)เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาตัวอย่างในระดับต าบลของคณะสงฆ์ไทยภายใต้
การก ากับของมหาเถรสมาคม 

- แนวทางในการปรับตัวคือการสร้างพุทธนวัตกรรม เป็นการหาวิธีการ น าเสนอตัวแบบในการ
ใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล เน้นการพัฒนาจิตใจ การเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การฝึก
วิปัสสนากรรมฐาน ตามกรอบแนวคิด 
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  1. Management 
 2. Service 
 3. Process 
 4. Product 

- เน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน วิปัสสนากรรมฐาน  การ
สื่อสาร ภาวะผู้น า (เป็นผู้ที่มีบารมี เป็นผู้ที่มีคนเคารพศรัทธา เฉกเช่น เกจิอาจารย์ ครูบา
อาจารย์ ในยุคอดีต) 

3. การเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก พบว่างานหลักจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยส่วนกลาง มีนโยบาย
ให้ส่วนงานระดับภูมิภาคมีส่วนร่วมอย่างไร  

- การจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาตินั้นส่วนกลางเป็นศูนย์กลาง โดยในส่วนภูมิภาคนั้น
เปิดสอน สองแห่งคือ ที่วิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาเขตขอนแก่น 

- ส่วนงานที่รับผิดชอบงานต่างประเทศ หลักคือ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ กองวิเทศ
สัมพันธ์ ศูนย์อาเซียน วิทยาลัยพระธรรมทูต 

- ปัญหาอุปสรรค คือ บุคลากรสายวิชาการท่ียังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีไม่เพียงพอ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเฉพาะเอกสารหนังสือ 
ต ารา ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน  

- มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ทางด้านภาษาต่างประเทศ และผลิตหนังสือต าราเพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนการสอน 

4. ประเด็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ส าหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ 
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบเผยแผ่พระพุทธศาสนารูปแบบใหม่อย่างไร 

- เริ่มจากการอบรมให้ความรู้นิสิต ด้านทักษะเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ผ่าน
โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

- การพัฒนาสื่อ และช่องทางการสื่อสารในหลากหลายช่องทาง เช่น MCU. Network, MCU. 
Application, MCU.Brodcasting   เป็นต้น 

- มหาวิทยาลัยสนองนโยบายรัฐ เรื่อง Big Data จัดตั้งงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เน้นด้านการบริหาร 

5. มจร. มีส่วนงานในภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศ และสถาบันสมทบจ านวนมาก มีปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารจัดการอย่างไร 

- การบริหารงานมีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดเอกภาพใน
เชิงปริมาณ เช่น พยายามใช้ระบบ MIS ในส่วนงานหลัก อาทิ งานคลัง งานบุคคล งานแผน 
เป็นต้น 

- ประเด็นการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในส่วนงานระดับภูมิภาคนั้นมีนโยบายให้ยึดโยงกับการ
ปกครองคณะสงฆ์เป็นหลัก เน้นเป็นพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ 
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมโยง
กับคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการบริหารงานในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
นั้นผู้บริหารระดับสูงต้องสรรหาผู้ช่วยอธิการบดี หรือ ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการที่มีความ
เชี่ยวชาญมาสนองงานอีกส่วนหนึ่ง จะท าให้งานในมหาวิทยาลัยและการสนองงานคณะสงฆ์
ด าเนินการควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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- ด้านความสมนัยทางวิชาการ นั้นมีนโยบายสร้างมาตรฐานให้ใกล้เคียงกัน ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทุกส่วนงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิด academic consistency ผ่าน
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อสอบกลาง ต ารากลาง การสร้างครูต้นแบบ การเรียนการ
สอนผ่านระบบ VDO on Demand การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมาตรฐาน โดยวาง
แผนการจัดระบบทะเบียน การจัดตารางสอนให้ตรงกันเป็นลักษณะ Interactive เชื่อมโยง
วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 

6. ด้านผลลัพธ์การศึกษาที่ต้องการ (Desired Outcomes of Education หรือ DOE) เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ผลลัพธ์ที่เป็นคุณลักษณะ ทั้งในระหว่างที่ก าลังศึกษาและหลังจากส าเร็จการศึกษา มีการน าสู่การปฏิบัติ
อย่างไร 

- เดิมมหาวิทยาลัยใช้ นวลักษณ์ 9 ประการ เพ่ือให้สอดรับกับอัตลักษณ์บัณฑิตของม
มหาวิทยาลัย “มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”  

- ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้น าหลักการมาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรียน 1.บุคคลผู้เรียนรู้ (Learner 
Person) เพ่ือสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 2.ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-
creator) เพ่ือสร้างความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 3. ผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active 
Citizen) สร้างสันติสุข มาบูรณาการร่วมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) 
5 ด้าน และ นวลักษณ์นิสิต มจร. 9 ประการ เพ่ือตอบด้านผลลัพธ์การศึกษาข้างต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

การสัมภาษณ์รองอธิการบดี 
พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 
แผนระยะท่ี 13 
 ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยก าลังรอความชัดเจนด้าน ของกระทรวงใหม่ เพ่ือปรับให้เข้า และ
สอดคล้องกับแผนที่ก าลังจะพัฒนาสู่การปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยเริ่มระดมจัดท าแผน คาดการใช้แผนปี
การศึกษา 2565-2569 เน้นยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาโลก และมุ่งเน้นแผนต้อง
สอดคล้องกับประกันคุณภาพการศึกษา 
 การบริหาร และพัฒนา มุ่งเน้นการปรับเข้าสู่กระทรวงใหม่ โดยการมุ่งเน้นพุทธนวัตกรรมทางสังคม 
ต่อการพัฒนาสังคม 
 
จุดแข็งของการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       - มหาวิทยาลัยมีอัตตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่เหมือนสถาบันทั่วไป ซึ่งมีการจัดการเรียน
การสอนด้านพระพุทธศาสนา ตามพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 5 โดยศึกษาร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ 
      - ระดับปริญญาตรีต้องเรียนวิชาแกนพระพุทธศาสนาทุกหลักสูตร 
     - บริการวิชาการแก่สังคม โดยการปฏิบัติศาสนกิจ 1 ปี และฆราวาสต้องปฏิบัติงานบริการสังคม 200 
ชั่วโมง 
     - ปริญญาตรีต้องปฏิบัติธรรม 10 วันต่อปีการศึกษา ปริญญาโท ต้องปฎิบัติธรรม 30 วัน และปริญญา
เอกต้องปฎิบัติธรรม 45 วัน และทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี ต้องเรียนรายวิชาธรรมภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็น
ภาคทฤษฎี 
     - มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อรองรับพุทธศาสนาโลกในอนาคต 
     - มีสถานที่พร้อมในการจัดอบรม ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทีสนใจเข้ามาใช้สถานที่อบรม พร้อมทั้งมี
วิทยากรคอยให้การอบรม กับหน่วยงานต่าง ๆ  
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การสัมภาษณ์รองอธิการบดี 
พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. (ขุนทอง  สุวณฺณเมโธ)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
ประเด็น  การขับเคลื่อนให้เกิดการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรเป็นอย่างไร 
 ปฏิวัติระบบการสื่อสาร การให้ความรู้แก่นิสิต บูรณาการหลักธรรมของพระพุทธเจ้า กับยุค
สมัยใหม่ โดยใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ  โดยให้อาจารย์เป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน 
โดยอาจารย์ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และตามนโยบาย
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพ่ือให้สามารถพัฒนาคนที่มีคุณภาพ สามารถไป
พัฒนาประเทศได้ต่อไป 
 
ประเด็น  จากผลการประเมินระดับหลักสูตร มีบางหลักสูตรที่ได้คะแนนในระดับพอใช้ จ านวน 8 หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมีวิธีพัฒนาหลักสูตรนั้น ๆ อย่างไร 
 การที่หลักสูตรมีผลการประเมินในระดับพอใช้ อาจเนื่องมาจากเป็นหลักสูตรที่อยู่ในวิทยาลัยสงฆ์ที่
เกิดใหม่ ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีต าแหน่งทางวิชาการเลย ส่งผลให้เสียคะแนนไป 
 
ประเด็น การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สู่มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก เป็นอย่างไร 
 มีแนวคิดที่จะให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Inter สร้างเกณฑ์วัดโดยใช้แบบทดสอบ MCU 
GET และจัดท าเว็ปไซด์พระพุทธศาสนานานาชาติ ให้คนภายนอกมาศึกษาข้อมูล ใช้บริการได้ประโยชน์เป็น
จ านวนมาก สร้างหอสมุดที่เป็นระบบภาษาอังกฤษของวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
 
ประเด็น  การจัดการเรียนการสอนที่มีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์หลายแห่ง มหาวิทยาลัยมีระบบการ
เทียบเคียงหลักสูตรอย่างไร เพ่ือให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
 มหาวิทยาลัยจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลาง โดยให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ 
จากแต่ละวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสาร ต ารากลาง และน าข้อสอบกลางมาใช้วัดผล
ประเมินผลนิสิตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์  

โดยในอนาคตมี่แนวโน้มที่จะจัดการสอบแบบ Paper Less เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร และสะดวก 
รวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

การสัมภาษณ์คณบดี และ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. พระราชสุตาภรณ์, ผศ.ดร.(ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 

         2. พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี)   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 3. พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. (ทองขาว กิตฺติธโร) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
 4. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.                   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 5. รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี    รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์    

1. จุดเด่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในประเด็นได้บ้าง 
- บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างจากที่อ่ืน โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ได้มีการ

ปลูกฝังตลอดเวลา 
- บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสา เช่นนิสิตหลักสูตรชีวิตและความตาย มีโครงการคิลานธรรม ซึ่ง

เป็นกิจกรรมจิตอาสาไปให้ก าลังใจผู้ป่วยติดเตียง และญาติให้มีก าลังใจ ถือเป็นการรักษาโรคทาง
จิตใจให้คนคลายทุกข์ 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสคนได้มีโอกาสศึกษา พัฒนา
ตนเอง 

- เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา นิสิตที่มาเรียนจะได้ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาที่เป็นแก่นทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง นอกจากนิสิตไทยยังมีนิสิตที่มาจาก AEC 
มาเรียนหลักสูตรพระพุทธศาสนา 

- กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนั้นนอกจากเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมแล้วยังเป็นการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย  

2. จุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประเด็นได้บ้าง 
- ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
- ควรมีการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง

ภาษาอังกฤษเพ่ือให้สอดคล้อง รองรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยควรพัฒนาทางกายภาพ และคุณภาพบุคลากร ด้านวิชาการ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ ให้มี

ความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะงานวิจัย งานวิชการ ตลอดถึงภาษา เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก 

-  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านบทความวิชาการ บทความ
วิจัยให้ขึ้นสู่ระดับนานาชาติ ตลอดถึงสนับสนุนทุนการพีพิมพ์ดังกล่าวให้กับคณาจารย์ 

-  มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการขอต าแหน่งทางวิชาการ ให้กับผู้ที่ยังไม่มีหมายเลข เพราะการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการยังติดขัดกับหมายเลขประจ าต าแหน่ง จึงไม่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

-  มหาวิทยาลัย ควรสร้างระบบและกลไก และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือเกิดความรัก และการพัฒนาในองค์กร 

-  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาตัวชี้วัด KPI ที่ก้าวสู่เป้าหมาย ในส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและตอบรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา การก้าวเข้าสู่พระพุทธศาสนาโลก 

 
 



๗๘ 

 

การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านักและสถาบัน 
 1. พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ)              ผอ.ส านักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
         2. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุทิตย์ อาภากโร)            ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
         3. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.                     ผอ.สถาบันภาษา 
         4. พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.                   ผอ.ส านักทะเบียนและวัดผล 
ประเด็น  จุดเด่นของสถาบัน  

- มีการท างานร่วมกับองค์กร สถาบันต่างชาติเพ่ือจัดงานระดับและนานาชาติ 
- การการท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและองค์กรเอกชน เพ่ือพัฒนา

นิสิต เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  บ้านเอื้ออารีย์ เป็นต้น 
- มีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
- มีการจัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อที่จะไปสอนชาวต่างชาติ 

จุดเด่น  ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ความเข้มแข็งของทะเบียนกลางซึ่งสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบมากข้ึน ท าให้ตรวจ 

สอบข้อมูล จ านวนนิสิตของแต่ละวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนได้อย่างถูกต้อง 
ประเด็น ปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไข 

- การขยายวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน มากเกินไปในขณะที่จ านวนผู้เรียนลดลง ขนาด
องค์กรใหญ่ ท าให้มีปัญหาในการบริหารจัดการ 

- การพัฒนางานวิชาการไม่ตอบโจทย์ในการพัฒนางานระดับชาติและนานาชติ เช่น ผลงานของ
อาจารย์ บรรยากาศทางวิชาการ เป็นต้น 

- เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ และท างานร่วมกันระหว่างห้องสมุด ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค อาจเนื่องจากบางวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หรือบางหน่วยวิทย
บริการ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบ่อย ท าให้การท างาน และประสานงานไม่
สะดวก ต่อเนื่อง 

- ให้มหาวิทยาลัย คณะ มีนโยบาย ส่งเสริมให้ อาจารย์ นิสิต ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า ใช้บริการ
ห้องสมดุให้มากขึ้น 

- พัฒนาระบบและกลไก พ่ีเลี้ยงให้แก่นักวิจัย 
- พัฒนาระบบติดตามการท างาน การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย 
- กลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการตีพิมพ์บทความ และบทความวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มจร. 

 
 

สัมภาษณ์อาจารย์และนักวิจัย 
      1. พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ ดร. บัณฑิตวิทยาลัย 
      2. พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร.            คณะพุทธศาสตร์ 
      3. พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษ ภูริปญฺโญ   คณะครุศาสตร์ 
      4. ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์                คณะมนุษยศาสตร์ 
      5. รศ.ดร.โกนิฏฐ ์ศรีทอง                   คณะสังคมศาสตร์ 

6. ผศ.ดร.สาน ุมหัทธนาดุลย์  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาต ิ



๗๙ 

 

 
ประเด็น  สิ่งที่อยากให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง 

- มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับงานวิจัย โดยการเชื่อมโยงงานวิจัยกับความก้าวหน้าทาง
อาชีพ เช่น การน าผลงานวิจัยมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น   

- แผนการวิจัยของมหาวิทยาลัยควรมีการเชื่อมโยงงานวิจัยกับทุกคณะ  โดยเรียนรู้จากแนว
ปฏิบัติที่ดี  best  practice 

- งบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยไม่เพียงพอ และการเบิกจ่ายงานวิจัยล่าช้า  
- การท างานล่าช้าของนักวิจัย  
- นักวิจัยได้รับงบประมาณวิจัยแบบกระจุก ไม่กระจาย 
- ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงยังไม่ชัดเจนและครอบคลุม 

ประเด็น มหาวิทยาลัยได้มีการสร้างความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นการจัดท า
มาตรฐาน 
 การศึกษาของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ผู้เรียนรู้  ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง  
 อย่างไร  

- มหาวิทยาลัย ยังไม่มีการสร้างความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือให้ผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะ ผู้เรียนรู้  ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มหาวิทยาลัย
ควรจัดท าโครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าไปใช้ได้จริง  

- มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับเรื่อง การปรับกระบวนการเรียนรู้ โดยให้มีการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนหรือลงสู่ชุมชนให้มากข้ึนหรือการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยให้มากข้ึน  

 
 

การสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนอัตราประจ าและอัตราจ้าง 
 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
       - สายสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัย   
         1. พระมหาชุติภัค อภินนฺโท     สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
         2. พระมหาประยูร โชติวโร      กองกิจการนิสิต 
       - สายสนับสนุนระดับคณะ 
         1. นายนเรศ ฤทธิเดช             คณะสังคมศาสตร์          
         2. พระโชคดี วชิรปญฺโญ          คณะครุศาสตร์ 

     3. นายวุฒิเมธศ์ วังค า          วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
1. ท่านความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในประเด็นได้บ้าง 
 - ได้มีโอกาสท างาน ที่หลากหลาย ทั้งเรื่องงานและพ้ืนที่การท างาน 
 - ได้มีโอกาส ท างานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งนอกจาก จะเป็น สถาบันการศึกษาแล้ว ได้มีโอกาส 
เผยแพร่ พระพุทธศาสนา และการบริการสังคมอีกครั้งหนึ่งด้วย 
 - ได้มีโอกาสท างานกับคนเก่ง มีโอกาสได้เรียนรู้ ท าวิชาการและวิชาชีพ เพราะมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคนเก่งจ านวนมาก 



๘๐ 

 

 - การท างานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ สามารถบูรณาการ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับพันธกิจได้
หลากหลาย 
 - มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
 - มหาวิทยาลัยมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ถือเป็นโอกาสที่ดีท่ีได้เรียนรู้และเดินตามรอย 
2. จุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประเด็นได้บ้าง 
 - ในส่วนของงานวิจัยงาน กระบวนการการท างาน ระบบการท างาน เริ่ม มีความชัดเจน สิ่งที่ ควร
จะพัฒนา เพ่ิมเติมคือ บุคลากร นักวิจัย ที่ต้องมีความรู้ให้เท่าทันกับระบบการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 - ด้วยมหาวิทยาลัย มีจ านวนส่วนงาน ที่เปิดการเรียนการสอนสอนจ านวนมาก จึงท าให้มีมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิต คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่แตกต่างกัน มีการด าเนินงาน มี
การพัฒนาที่แยกส่วนกัน โดยเฉพาะกิจกรรมของนิสิต ดังนั้นจุดที่ควรพัฒนา คือการสร้างความชัดเจนการ
ด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนานิสิตให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน และให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 - กระบวนการขั้นตอนการท างานที่ไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องที่ส าคัญคือ เรื่องระบบการเงิน 
การคลัง การตั้งเบิกการเคลียร์เงินโครงการ เพราะบางครั้งส่วนงานผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ ได้รับค าชี้แจงในแต่ละ
ครั้งไม่เหมือนกันจึงก่อให้เกิดความสับสน เช่นเอกสารบางอย่างต้องแนบ บางครั้งไม่ต้องแนบ การ
ประสานงานแต่ละครั้งไม่ชัดเจน จึงเห็นควรมีการก านดกระบวนการขั้นตอน และคู่มือการท างานที่ชัดเจน 
เพ่ือส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนงานเป็นผู้ปฏิบัติจะได้มีแนวทางการปฏิบัติชัดเจน เกิดความคล่องตัวในการ
ท างาน  
 - นิสิตปัจจุบันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคณะ ของมหาวิทยาลัยน้อย จึงควรมีมาตรการส่งเสริม 
สนับสนุน หรือสร้างความตระหนักให้กับนิสิตให้เห็นความส าคัญของการท ากิจกรรม การมีส่วนร่วมในการ
การท ากิจกรรมทั้งของคณะ และของมหาวิทยาลัย 
 

การสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
ประเด็น ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยได้มอบความรู้คู่คุณธรรมผนวกกับความรู้ทางโลกอย่างเด่นชัดซึ่งสถาบันอ่ืนไม่มี 
โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมในขณะศึกษา หลังจากท่ีจบไปได้ท างานก็ได้ใช้หลักธรรมในการท างานเจอปัญหา
ก็ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสิน ใช้หลักธรรมมาด าเนินในการท างาน 
 มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้โดยเฉพาะการช่วยเหลือสังคม ซึ่งหลังจากจบการศึกษาบัณฑิตได้มีการ
รวมตัวคณะสงฆ์ท าโครงการคิลานธรรม ออกไปให้ก าลังใจผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ และจัดครอสอบรม
ลูกทีมผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดมาแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4 
 

มหาวิทยาลัยได้มีช่องทางข่าวสาร ทางช่องทางไหนบ้างที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้กับศิษย์เก่า โดยผ่านเว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค และเพจหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดถึงสมาคมศิษย์เก่าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วทุกคน ยังขาดการส่งข่าวสารให้ถึงตัวบุคคล อย่างเช่นการส่ง อีเมล์ ให้กับ
ศิษย์เก่าทุกคนเวลามีกิจกรรม หรือขอความร่วมมือในการช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าหลักธรรมเข้าสู่กระบวนการวิจัย พัฒนาพุทธศาสนาให้มากข้ึน  



๘๑ 

 

 มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ควรสร้างความเป็นครู ความรักในวิชาชีพ ส่งเสริมวิชาชีพ
ของตนเองที่ตัวเองถนัด ตลอดเนื้อหาที่สอนอย่างไรให้เด็กสนในและทันสมัยยุคปัจจุบัน   และใช้เทคโนโลยี
เข้ามาท าการเรียนการสอนให้มากขึ้น พัฒนาหลักสูตรให้มีการพัฒนาให้ทันสมัย และให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด  
 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม สนับสนุน การสร้างชมรมภาษาของนิสิต เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
เป็นต้น เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ด้านภาษาให้มากขึ้น และเพ่ือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก  
 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงทางเท้าจากอาคารเรียนไปยังตึกต่าง ๆ ควรมีหลังคาโค้งกันแดดฝนให้แก่
นิสิตทุกคน เพ่ือง่ายต่อการเดินทางไปศึกษาหาข้อมูลเพื่อเรียนรู้กับตึกต่างๆ   
 มหาวิทยาลัยควรมีการแจ้งข่าวสาร หรือการประชาสัมพันธ์ตามสาย ควรใช้เป็นภาษาอังกฤษด้วย
เนื่องจากว่านิสิตต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจในภาษาไทย เป็นสาเหตุให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเกินไป และ
รถเมล์รับส่งจะมีนิสิตต่างประเทศจ านวนมาก ถ้าใช้แต่ภาษาไทยในการสื่อสาร (หยุดเดินทาง เปลี่ยนการ
เดินทาง) อาจท าให้นิสิตตกรถหรือเดินทางมาขึ้นรถไม่ทัน  
 
 

การสัมภาษณ์นิสิตปัจจุบัน 
สาเหตุเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 สาเหตุที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สืบเนื่องมาจากผู้บริหารหลักสูตร
ได้เข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมาย และเข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการให้แนวคิดการศึกษาเป็นแรงจูงใจเพ่ือ
สร้างความสุขให้กับตัวเอง  
 สาเหตุที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพราะแรกเริ่มเดิมที่บางท่านที่จบ
การศึกษาเปรียญธรรม (บาลี) เป็นการเรียนคัมภีร์ ซึ่งยังไม่แตกฉานข้างนอก จึงอยากจะเรียนการวิเคราะห์ 
หรือเรียนศาสตร์ต่างๆ เพ่ิมเติม โดยเฉพาะหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
หลายหลักสูตรที่น่าสนใจที่ตอบสนองความต้องการผู้สนใจเข้าศึกษษ 
 สาเหตุที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการ
พัฒนาวัดตัวเองให้เจริญรุ่งเรื่องมากกว่าเดิม เนื่องจากการพัฒนาวัดตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันก็ยังบริหาร
จัดการเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาวัดดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และเด่นชัดขึ้น 
 

ปัญหา อุปสรรค 
 อาจารย์ผู้บรรยายไม่ได้สอนกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่นิสิตได้รับในห้องเรียนน าไปต่อยอด เพ่ือ
การถ่ายทอดความรู้ที่ได้สู่สังคม นักเรียน เป็นแต่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนตามรายวิชาเท่านั้น 
 การเรียนการสอน โดยเฉพาะข้อมูลการเรียนการสอนยังไม่ทันสมัย ซึ่งยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอล 
ต้องน าไอที สื่อออนไลน์ หรือ แอพต่าง ๆ ตลอดสื่อการสอนต่าง ๆ มาช่วยในการด าเนินการเรียนการสอน
ให้มากขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนให้กับนิสิตมากข้ึน 
 
 
 
 



๘๒ 

 

การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าพบได้ง่าย โดยเฉพาะยุคปัจจุบันมีสื่อออนไลน์จึงสามารถ
เข้าปรึกษาหรือสอบถามปัญหาตลอดถึงการเรียนการสอนกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทาง 
เฟสบุ๊ค ไลน์ อีเมล์ โทรศัพท์ เป็นต้น และเข้าพบในภาควิชาก็สามารถเข้าพบได้สะดวกแล้วรวดเร็ว  
 

การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 
          1. นางสาวจินตนา  ดวงชัยภูมิ        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชวรินทร์ กรุงเทพมหานคร 
          2. นางเรณู  สีนิล                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 
          3. พันต ารวจโทหญิง โชติกา คล้ายนัครัญ      สารวัตรฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 
          4. ดร.พิจิกา เก่งถนอมม้า                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 
ประเด็น ได้รับบริการจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องใดบ้าง  

- รับบริการในเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ , วิถีพุทธชั้นน าและวิถีพุทธพระราชทาน โดยพระอาจารย์ได้
ช่วยเหลือในเรื่องกิจกรรมการเข้าค่าย เช่น ค่ายพุทธบุตร ค่ายวิถีพุทธ วิถีธรรม  

- กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลกรเป็นประจ าทุกปี  
ประเด็น  สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากเด็กไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

- เด็กมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น 
- ผลการเรียนดีขึ้น เป็นคนดี ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเสียสละ 
- เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีข้ึนขึ้น มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การยิ้ม 

การไหว้ การทักทาย  
ประเด็น พระอาจารย์มีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 

- การให้ความรู้ โดยการน าหลักทางพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การอยู่เป็น กินเป็น 
ดูเป็น เป็นการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

- การปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง  
ปัญหา/อุปสรรคในการได้รับบริการ 

-  การจอง ติดต่อประสานงานไม่ค่อยได้วันเวลาการอบรมตามที่ต้องการ เนื่องจากมีคิวงานที่
จ านวนมาก ตลอดปี  

- การจัดที่พักยังไม่สะดวก เหมาะสมนัก เช่น การจัดที่พักระหว่างนักเรียนชาย กับนักเรียน
หญิงใกล้กันเกินไป  

- การช่วยสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และเกิดความสนใจในการปฏิบัติธรรมแก่ผู้เข้าร่วม
อบรม 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

- ควรปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ จุดทานอาหารไม่ให้เกิดความปะปนกับผู้เข้าอบรมกลุ่ม
อ่ืน 
- ควรปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า ที่พัก และต้องการสถานที่ฝึกอบรมที่

รองรับผู้อบรมได้อย่างเพียงพอ 
- การเก็บค่าบ ารุงสถานที่ และระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าอบรม 

 



๘๓ 

 

การสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
          1. รศ.ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ     บัณฑิตวิทยาลัย 
          2. พระครูปลัดณพิชญ์ ญาณวีโร   คณะพุทธศาสตร์ 
          3. นางสอาด กลิ่นเกสร             คณะครุศาสตร์ 
          4. ผศ.ดร.มั่น เสือสูงเนิน           คณะมนุษยศาสตร์ 
          5. พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน          คณะสังคมศาสตร์ 
          6. แม่ชีศรีสลับ อุปมัย             วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
1. จุดเด่นบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในประเด็นได้บ้าง 

- บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีกริยามารยาทที่ดี  
- บัณฑิตที่ไปฝึกสอน(สายครุศาสตร์ ) 6 รูป/คน เมื่อเทียบกับสถาบันอื่น บัณฑิตของมจร. มีความ

อดทนสูง สามารถเข้ากับนักเรียนได้เป็นอย่างดี และท าให้นักเรียนชอบและประทับใจ มีจิต
อาสาสูงมาก ไม่ต้องเรียกชื่อ ออกชื่ออาสาช่วยงานได้เป็นอย่างดี 

- บัณฑิตมาปฏิบัติศาสนกิจที่ส านักงานเจ้าคณะต าบล 4 รูป พบว่านิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับ
บุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีอายุที่แตกต่างกัน ทักษะการท างานสามารถช่วยงานใน
ส านักงานได้เป็นอย่างดี งานบางอย่างที่ไม่เคยท าหรือไม่ถนัดก็สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ช่วยแบ่ง
เบาภาระงานได้เป็นอย่างดี 

- บัณฑิตที่มาฝึกงานในส านักงาน คณะสังคมฯ สามารถท างานได้นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ 
เช่น สามารถจัดโครงการบริการวิชาการท่ีมอบหมายได้เป็นอย่างที่ สามารถเทศน์ธรรม 
บรรยายความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาจนญาติโยม และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาฟังเกิดศรัทธา
เป้นอย่างมาก 

- นิสิตที่มาฝึกงานที่สหกรณ์ สามารถไว้ใจได้ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา งานที่มอบหมายก็รับผิดชอบได้
เป็นอย่างดี ผิดพลาดน้อย สามารถพัฒนาตนเองได้ดีทั้งท่ีไม่มีได้อยู่สายงานมาก่อน  

- นิสิตที่มาฝึกงานด้วยคือ มีความรู้ตกผลึกความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี แต่เรื่อง AI 
ความรู้สามารถทางด้านเทคโนโลยีก็สามารถเรียนรู้ องค์ความรู้หรือศาสตร์สมัยใหม่ได้เป็นอย่าง
ดี 

- บัณฑิตที่มาฝึกงานมีความสามารถ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ สามารถแบ่งเบาภาระงานได้เป้นอ
ย่างดี เข้ากับครูบาอาจารย์และนิสิตนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

2. จุดที่ควรพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประเด็นได้บ้าง 
- เสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว 
- จาการที่นิสิตที่คณะมนุษยศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นนิสิตชาวต่างชาติ อยากจะเติมเต็มส่วนที่เป็น

วัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้ได้รับรู้รับทราบซึมซับนอกจากความรู้ในศาสตร์ตามสาขาวิชา  
- อยากให้มีการพัฒนานิสิตในด้านภาษาต่างประเทศนอกจากภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม เช่น 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น โดยไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรเพ่ือเป็นการบังคับในเรียนหลักสูตร 
หวัง 

- ควรมีการตั้งศูนย์อบรม/พัฒนา ศิษย์เก่า เพ่ือเป็นการพัฒนาศิษย์เก่าในเรื่องศักยภาพท่ีเอ้ือต่อ
การท างาน เพ่ือเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บ หรือลับมีด เติมความรู้ที่เคยมีไม่ค่อยได้ชัดให้มากขึ้น 




