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ค ำน ำ 
 
   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR2016) ของหลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  เป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบ ๖ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้ ว่ามีจุดแข็งที่เป็นแนวเสริมและจุดอ่อนที่
จะน าไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษาที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
และสังคมโดยส่วนรวม 

  เอกสารการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นข้อมูล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  และพร้อมส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 

รับรองตามนี้ 
 
  

(พระเทพปริยัติเมธี ผศ.,ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ชื่อหน่วยงำน 

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

           เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖  ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  

๑.๒ ปรัชญำของหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตก าหนดให้มีการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์
เข้ากับวิชาการสมัยใหม่  ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป อันสอดคล้องกับการที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทาง

พระพุทธศาสนา พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
๑.๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้สามารถน าความรู้ ในวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลัก
ทางพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา  ใฝ่รู้ สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิตท่ีเพรียบพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ 

๑.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์
ข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
ทางวิชาการพระพุทธศาสนาที่บูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านต่างๆ  ตลอดจนพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้มีความเจริญยั่งยืนตลอดไป 

๒. ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มีการสนับสนุนและสร้าง

แรงจูงใจให้อาจารย์ได้ผลิตเอกสาร/ต าราทางวิชาการ และการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งใน
รูปของเอกสารประกอบค าสอน เอกสารค าสอน ต ารา หนังสือ และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น  

๒) การวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน และการศึกษาค้นคว้าของนิสิตที่ใช้เป็นรายงานฯ หรือการเป็นผู้ช่วยท าวิจัยให้กับอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาฯ รวมทั้งการน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  เป็นต้น 

๓) การให้บริการวิชาการแก่สังคม  จัดกิจกรรมให้คณาจารย์ได้น าความรู้และประสบการณ์ไป
บริการวิชาการให้กับชุมชน สังคมท่ัวไป 



 ค 

๔) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มากข้ึน เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืนสืบไป  
 
         ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
เป้ำหมำย 

คะแนนการประเมิน  
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ไม่บรรลุ บรรลุเป้ำหมำย/ผ่ำน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การก ากับมาตรฐาน ผ่ำน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ คุณภาพบัณฑิต(ถามผู้ใช้บัณฑิต) ๔ คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ ๓๐   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  การรับนิสิต/นักศึกษา ๓ คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ๓ คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา ๓ คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  บริหารและพัฒนาอาจารย์ ๓ คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒(๑) % อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ๑๐๐   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒(๒) % อาจารย์มีต าแหน่งวิชาการ ร้อยละ ๐   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒(๓) % อาจารย์มีบทความ/วิจัย/ต ารา ร้อยละ ๒๔   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓  ผลที่เกิดกับอาจารย์ ๔ คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร ๓ คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ ระบบผู้สอนกระบวนการเรียนฯ ๓ คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ การประเมินผู้เรียน ๓ คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔ ผลด าเนินหลักสูตรตามกรอบTQF ร้อยละ    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๓ คะแนน   

รวมคะแนนเฉลี่ยจำก ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ ๓.๔๑   
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สำรบัญ 
  หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 

บทสรุปผู้บริหำร  ข 

สำรบัญ  ง 

 ส่วนที่ ๑  บทน ำ  

 ๑.๑ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 
 ๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน ๑ 
 ๑.๓ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๔ 
 ๑.๔ อาจารย์ ๖ 
 ๑.๕ สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนทุกชั้นปีและทุกภาคการศึกษา ๑๓ 
 ๑.๖ การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ ๑๔ 
 ๑.๗ รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ ๑๔ 
 ๑.๘ คุณภาพการสอน ๑๔ 
 ส่วนที่ ๒  ผลกำรตรวจประเมินหลักสูตร  ๑๖ 
      องค์ประกอบที่ ๑  การก ากับมาตรฐาน ๑๖ 
      องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต  ๒๕ 
      องค์ประกอบที่ ๓  นิสิต ๒๘ 
      องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์  ๓๘ 
      องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ๔๖ 
      องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๖๕ 
 ส่วนที่ ๓  กำรบริหำรหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำหลักสูตร 

 

 ๓.๑ การบริหารหลักสูตร ๖๙ 
 ๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ ๖๙ 

 ๓.๓ การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) ๗๐ 

 ๓.๔ ประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๗๐ 

 ๓.๕ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ๗๐ 

 ๓.๖ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร ๗๐ 

 ส่วนที่ ๔  สรุปผลกำรประเมิน  

 ๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๗๑ 

 ๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ๗๒ 

 



บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑  ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
๑.๑.๑ รหัสและชื่อหลักสูตร  

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Buddhist Studies  

๑.๑.๒ ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ  
ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Buddhist Studies) 
ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.A. (Buddhist Studies)  

๑.๑.๓ วิชำเอก สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ (Buddhist Studies)  
๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถำนที่เปิดสอน 

๑.๒.๑ ควำมเป็นมำโดยย่อคณะต้นสังกัด 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ก าเนิดขึ้นได้เพราะความด าริของพระเดชพระคุณเพระ

เทพญาณโมลี (ประสิทธิ์ มิตฺตธมฺโม ป.ธ.๖, พธ.ด.)๑ อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔ และเจ้าอาวาสวัด
นครสวรรค์ ได้ปรึกษากันภายในกับพระศรีวิสุทธิคุณ (สฤษฏิ์ สิริธโร ป.ธ.๙)๒ เลขานุการรองเจ้าคณะ
ภาค ๔ และรองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ (ในขณะนั้น) พระมหาวีระ วรปญฺโญ ป.ธ.๙, พม., พธ.บ., 
ศษ.บ., อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)๓ วัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์ ณ กุฏิเทพวิจิตร วัดนครสวรรค์ 
ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๙ เพ่ือจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือพระภิกษุสามเณรให้
ได้รับการศึกษาชั้นสูงนอกจากการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี ซึ่งพระเดชพระคุณ
พระเทพญาณโมลี  พิจารณาเห็นว่า พระศรีวิสุทธิคุณ และพระมหาวีระ วรปญฺโญ จักเป็นก าลังส าคัญ
ในการบริหารจัดการการศึกษาแนวใหม่ให้เกิดความเจริญ รุ่งเรืองได้ เมื่อทั้งสองรูปรับปากว่าจะ
ช่วยกันสนองงานและสานงานตามเจตนารมณ์อย่างเต็มก าลังความ สามารถ 

เมื่อเป็นเช่นนั้น พระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี  จึงได้ด าเนินการประชุมคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ ประกอบด้วย พระสุนทรธรรมเวที 
(ประเทือง ธมฺมาราโม ป.ธ.๗)๔ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  วัดโพธาราม, พระสุธีธรรมโสภณ (วิศิษฎ์ 

                                                 
๑ ปัจจุบัน  มรณภาพแล้ว. 
๒ ปัจจุบัน  พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร., เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์, ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์. 
๓ ปัจจุบัน  พระราชวชิรเมธี , ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดก าแพงเพชร, เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ , 

ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดก าแพงเพชร. 
๔ ปัจจุบัน  มรณภาพแล้ว. 



 ๒ 

ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๖)๕ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต, พระครูพรหมญาณวิกรม 
(บุญรอด ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)๖ วัดคีรีวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล
ในเขตการปกครองจังหวัดนครสวรรค์  และผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย  
นายสัมฤทธิ์  พันธุ์ค้า ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์๗, นายละม่อม  ชัยโย  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม,๘ รองศาสตราจารย์บุญเรือง อินทวรันต์๙ เพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบใน
การจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือพระภิกษุสามเณร 

ดังนั้น พระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี จึงได้มีหนังสือที่ จล.๑๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอตั้งศูนย์การศึกษา 
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับพระเดชพระคุณพระเทพ
ญาณโมลี ได้มรณภาพลงอย่างปัจจุบันทันด่วนที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะจากไปอย่างรวดเร็ว การจาก 
ไปของพระเดชพระคุณได้น ามาซึ่งความเสียใจของคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง   

แต่ด้วยปณิธานของพระเดชพระคุณไม่ได้สูญสลายไปตามสังขารของท่าน  ปณิธานความตั้งใจ
ได้ถูกสานต่อโดยมีพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วย
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งในขณะนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มี
หนังสือที่ มจร ๐๐๑.๓/๐๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษา ณ จังหวัด
นครสวรรค์ ถึงเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือขอรับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์ที่จะด าเนินการสืบเนื่องจากท่ี พระเทพญาณโมลีได้เสนอไว้แล้ว ลงนามโดยพระมหาสุรพล  
สุจริโต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน๑๐ 

จากนั้น พระศรีวิสุทธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ มีหนังสือที่ จล.๘/๒๕๔๐                
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ถึงอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เรื่อง  ยืนยันการจัดตั้งศูนย์ศึกษา มจร วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ความว่า ขอยืนยันว่าจะสืบ
ทอดเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์  
คือมีความเห็นชอบ  และอนุญาตให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนกลางได้ตามประสงค์ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอุปถัมภ์บ ารุง
การศึกษาของศูนย์การศึกษาแห่งนี้ตลอดไป และพระสุธีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัด รักษาการ
แทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มีหนังสือที่ จ.๕๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ถึง
อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การขอจัดตั้งศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาฯ ณ จังหวัด
นครสวรรค์ ความว่า จังหวัดได้พิจารณาเห็นแล้วว่า พระเทพญาณโมลีมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริม

                                                 
๕ ปัจจุบัน  มรณภาพแล้ว. 
๖ ปัจจุบัน  พระราชพรหมาจารย์ วิ., รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, เจ้าอาวาสวัดครีีวงศ์. 
๗ ปัจจุบัน  ข้าราชการบ านาญ, ผู้เชีย่วชาญพิเศษวิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค.์ 
๘ ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์. 
๙ ปัจจุบัน  ข้าราชการบ านาญ, อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์.    

 ๑๐ ปัจจุบัน ผศ.ดร.สรุพล  สยุะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 



 ๓ 

สนับสนุนการศึกษาคณะสงฆ์  แม้พระเดชพระคุณท่านจะถึงมรณภาพไปแล้ว ทางคณะสงฆ์
จังหวัด ก็พร้อมจะให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาฯ  ณ วัดนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือที่ มจร ๐๐๑/๕๒ ลงวันที่ ๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงพระศรีวิสุทธิคุณ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เรื่อง แจ้งมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ความว่า ทางสภามหาวิทยาลัย มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ เม่ือ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจัดตั้งคณะพุทธศาสตร์คณะเดียว
เท่านั้น ส่วนการด าเนินการในรายละเอียดต่าง ๆ ขอให้ติดต่อประสานงานที่คณะพุทธศาสตร์  ลง
นามโดย พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี Ph.D.) 

จากมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเหตุให้ก าเนิด “ศูนย์กำรศึกษำวัด
นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์” โดยใช้อาคารเรียนเทพประสิทธิ์วิทยากร ตามเจตนารมณ์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีนิสิตรุ่นแรก จ านวน ๔๕ รูป โดยมีพระศรีวิสุทธิคุณ                
(สฤษฏิ์ สิริธโร ป.ธ.๙)  เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์และรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ช่วย
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประจ าศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ พระมหาวีระ วรปญฺโญ ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม., พระมหาสมส่วน  ปฏิภาโณ ป.ธ.๙, 
พธ.บ.๑๑ และ ดร.พระอดิศัย ปภสฺสโร Ph.D.๑๒ เป็นอาจารย์ประจ า  

จากนั้นวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ได้จัดการเรียนการสอนเริ่มต้นปีการศึกษา  ๒๕๔๐ เป็นต้น
มา ณ วัดนครสวรรค์ เลขที่ ๗๐๒ ถนนโกสีย์ ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และ
ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ “ศูนย์กำรศึกษำวัดนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์” ได้รับการยกฐานะเป็น 
“วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์” ตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                      
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ล าดับที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑ และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑  

จนกระทั่งถึง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ได้ประกอบพิธี 
ย้ายจากวัดนครสวรรค์ มาท าการที่พุทธอุทยานนครสวรรค์ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๖ ต าบลนครสวรรค์
ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระเดชพระคุณพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัด
นครสวรรค์, เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ และผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ พระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, นายวิบูลย์ชัย 
เกิดเพิ่มพูน รองผู้ ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมพงษ์  คงเพชรศักดิ์ ผู้บังคับการ

                                                 
๑๑ปัจจุบัน  พระศรีสุทธิพงศ์  ป,ธ.๙, พธ.บ., กศ.ม. พธ.ด เจ้าคณะอ าเภอลาดยาว, เจ้าอาวาสวัดศรีสุธรร

มาราม. 
 ๑๒ ปัจจุบัน เสยีชีวิตแล้ว  



 ๔ 

ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์๑๓ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ และผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ร่วมประกอบพิธีย้ายวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไปที่
ท าการแห่งใหม่ ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 

ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มีหน่วยวิทยบริการฯ ในสังกัด จ านวน ๒ หน่วยประกอบด้วย 
๑. หน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี  

จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี                       
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 

๒. หน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ จ.ก าแพงเพชร  
 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี                           
 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
๓. หน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จ.พิจิตร 
 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี                           
 ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๕๒ 
การจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย ให้จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ 

๑.๒.๒ สถำนที่เปิดสอน 
ปัจจุบันด าเนินการสอน ณ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 

๑.๓ ปรัชญำ ควำมส ำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
๑.๓.๑ ปรัชญำของหลักสูตร 

หลั กสู ต รพุ ทธศาสตรมหาบัณ ฑิ ตก าหนด ให้ มี ก ารศึ กษ าวิช าการทาง
พระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการสมัยใหม่  ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป อัน
สอดคล้องกับการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง
ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 

๑.๓.๒ ควำมส ำคัญขอบหลักสูตร 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  ได้ตระหนักถึงความจริงว่า การที่จะพัฒนาสังคมให้

ส าเร็จได้ด้วยดีและบรรลุตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างแท้จริงนั้น  จะต้องพัฒนาแบบองค์รวมไม่ใช่
แบบแยกส่วน  เพราะการพัฒนาแบบแยกส่วนนั้น เป็นการพัฒนาวัตถุมากเกินไป จึงไม่สมดุลกับการ
พัฒนาคน เพราะคนจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยที่สมบูรณ์ดีแล้ว จิตใจ
ต้องได้รับการพัฒนาและปลูกฝังให้มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ก าหนดนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา ในมาตรา ๘๑ ไว้ว่า "รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัด
การศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  ปรับปรุง

                                                 
 ๑๓ ปัจจุบัน พล.ต.ท.สมพงษ์  คงเพชรศักดิ์  ข้าราชการบ านาญ . 



 ๕ 

การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาประเทศและพระพุทธศาสนา พัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ"            

จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวเบื้องต้น ได้มีการด าเนินการในกระบวนการทางนิติ
บัญญัติจัดท าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ให้มี
การจัดท าแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมแห่งชาติ และแผนพัฒนาอุดมศึกษา รวมทั้งใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับสถานศึกษาเพ่ือให้มีการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันทั้งประเทศต่อไป 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ก าหนดให้มีการศึกษาวิชาการ 
ทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการสมัยใหม่ ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป            
อันสอดคล้องกับการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้
ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น  เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชา
ชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นสถาบัน
แหล่งข้อมูลทางวิชาการ และเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาการศึกษาทางพระพุทธศาสนาให้ครอบคลุมชนทุกกลุ่มในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง
ตอนบน ซึ่งจะอ านวยโอกาสให้แก่ผู้สนใจศึกษาทุกสถานภาพได้ศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้
ด้านพระพุทธศาสนาได้กว้างไกลออกไปอย่างไร้พรมแดน และเพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์เจตนารมณ์  
ตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ที่
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและ
ให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งทะนุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ด้วยเหตุนี้  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงตระหนัก
ถึงความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดการสอนหลักสูตรพุทธศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  อีกทั้งจะเป็นการจัดการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
ประยุกต์เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
๑.๓.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๓.๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

๑.๓.๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้สามารถน าความรู้ในวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลัก
ทางพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา  ใฝ่รู้ สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิตท่ีเพรียบพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ 



 ๖ 

๑.๓.๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการ
สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการพระพุทธศาสนาที่บูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านต่างๆ  ตลอดจนพัฒนา
สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญยั่งยืนตลอดไป 
 
๑.๔  อำจำรย ์

๑.๔.๑ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ตำม มคอ.๒ 
ที่ 

ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร/สำขำวชิำ คุณวุฒิ/สำขำวิชำ 
สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ 

๑ พระศรีสมโพธิ ,ดร. 
(วรัญญู วรญฺญู)** 
๓๖๐๐๗๐๐๓๔๔๒๔๑ 
 

อาจารย ์ Ph.D. (Buddhist Studies) 
 
M.A.(Buddhist Studies) 
พธ.บ. (ศาสนา) 
ป.ธ. ๗ 

Visva Bharati University 
India 
Dethi University India 
มจร.มหาธาตุ 
แม่กลองธรรมสนามหลวง 

๒๕๔๘ 
 
๒๕๔๒ 
๒๕๓๙ 
๒๕๔๓ 

๒ พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. อาจารย ์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 
 
ป.ธ. ๙ 

ม.มหาจุฬ าลงกรณ ราช
วิทยาลัย 
ม.นเรศวร 
ม.มหาจุฬ าลงกรณ ราช
วิทยาลัย 
แม่กลองธรรมสนามหลวง 

๒๕๕๙ 
 
๒๕๕๐ 
 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๕ 

๓ พม.ยรรยง สุรปญฺโญ** 
 
 
 
 

อาจารย ์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) 
ป.ธ. ๔ 

มจร. วังน้อย 
ม.ราชภัฏเทพสตรี 
ม.มหามกุฏฯ 
ม.มหาจุฬาฯ 
ม.มหาจุฬาฯ 
แม่กลองธรรมสนามหลวง 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๑ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๗ 

๔ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา 
๓๖๐๐๓ ๐๐๕๒๘ ๖๓๘ 
 

อาจารย ์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

มจร. วังน้อย 
ม.นเรศวร 
มจร. นว. 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๖ 

๕ ดร.สามารถ สุขุประการ 
๓๖๐๐๑๐๑๑๒๘๓๒๐ 

อาจารย ์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์) 

มจร. วังน้อย 
มจร. วังน้อย 
มช. 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๑ 
๒๕๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

 
๑.๔.๒ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของส่วนงำนในปัจจุบัน 

๑.๑.๑.๑ อำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร คนที่ ๑ 
รำยกำร ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระศรีสมโพธิ (วรัญญู  วรญฺญู/สอนชุน) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต/ศาสนา  (๒๕๓๙) 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์ 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๙ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา M.A. (Buddhist Studies) 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Buddhist Studies 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๒ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา Delhi University 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา Ph.D. (Buddhist Studies) 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Buddhist Studies 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๘ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา Visva Bharati University 
ประสบการณ์การท าการสอน  
- จ านวนปีที่ท าการสอน ๕ ปี 
- ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน - พระพุทธศาสนามหายาน 

- พุทธปรัชญาเถรวาท 
- การใช้บาลี ๑-๒ 
- สัมมนาวิทยานิพนธ์ 

- วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๒. พ.ค. ๒๕๕๔ 
- ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
 
 
 
 
 



 ๘ 

๑.๑.๑.๒ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คนที่ ๒ 
รำยกำร ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหายรรยง  สุรปญฺโญ (ลันลอด) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต/พุทธจิตวิทยา (๒๕๔๔) 

พุทธศาสตรบัณฑิต/ภาษาอังกฤษ (๒๕๕๑) 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๔/๒๕๕๑ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/พุทธศาสนาและปรัชญา (๒๕๕๑) 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต/การสอนภาษาอังกฤษ (๒๕๕๖) 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๑/๒๕๕๖ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์ 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน ๓ 
- จ านวนปีที่ท าการสอน ๑ 
- ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน - ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

- ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
- ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 
- การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- สนทนาธรรมและกรรมฐาน 
- วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
- การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- สัมมนาวิทยานิพนธ์ 

- วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
- ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง 



 ๙ 

๑.๑.๑.๓ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คนที่ ๓ 
รำยกำร ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายศิริโรจน์  นามเสนา 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์ 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๖ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต/การบริหารการศึกษา 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์ 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๙ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์ 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน ๙ ปี 
- จ านวนปีที่ท าการสอน - ประวัติพระพุทธศาสนา 

- พุทธศิลปะ 
- นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
- ธรรมประยุกต์ 
- พุทธปรัชญาเถรวาท 
- ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ 
- พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย 
- พระไตรปิฎกวิเคราะห์ 
- พุทธปรัชญา 
- พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ 
- ศึกษาเฉพาะเรื่องพัฒนาการในพระพุทธศาสนา 

- ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน ๒ พ.ค. ๒๕๕๗ 
- วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ประจ า 
- ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ๙ ปี 

 
 
 
 



 ๑๐ 

๑.๑.๑.๔ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คนที่ ๔ 
รำยกำร ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายสามารถ สุขุประการ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาโยธา 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา วิศวกรรม 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๓ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์ 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๑ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์ 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
- จ านวนปีที่ท าการสอน ๓ 
- ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน - ศาสนาทั่วไป 

- พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
- การจัดการสาธารณูปการ 
- มนุษย์กับสังคม 
- พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย 
- พระไตรปิฎกวิเคราะห์ 
- พระพุทธศาสนาเถรวาท 
- วิทยานิพนธ์ 
- พระพุทธศาสนากับการประกอบสัมมาอาชีพ 
- สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ 

- วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๒๕๕๖  
- ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง 

 
 



 ๑๑ 

 
๑.๑.๑.๕ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คนที่ ๕ 
รำยกำร ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน  ปฏิภาโณ/เพ็งสุข) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต/ศาสนา 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา มนุษยศาสตร์ 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๘ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต/การบริหารการศึกษา 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์ 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๐ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
- ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
- กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์ 
- ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๙ 
- ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
- จ านวนปีที่ท าการสอน ๓ ปี 
- ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน - วินัยปิฎก 

- ภาษาบาลีเบื้องต้น 
- ภาษาบาลีไวยากรณ์ 
- พระไตรปิฎกวิเคราะห์ 
- ธรรมประยุกต์ 
- พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
- การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
- พระไตรปิฎกวิเคราะห์ 
- การใช้บาลี ๒ 
- การใช้บาลี ๑ 
- พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน 

- วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๑ กันยายน ๒๕๔๐ 
- ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 



 ๑๒ 

๑.๔.๓ อำจำรยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร ตำม มคอ.๒ 
ที ่ ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร/สำขำวิชำ 
คุณวุฒิ/สำขำวิชำ ว/ด/ป 

เข้ำท ำงำน 
ว/ด/ป  

ที่ลำออก 
ประเภท 

๑ พระศรีสมโพธิ อำจำรย์ Ph.D. (Buddhist studies) ๒.พ.ค. ๒๕๕๕  ประจ ำ 
๒ พม.ยรรยง สุรปัญฺโญ อำจำรย์ Ph.D. (Buddhist studies) ๑ มิ.ย. ๒๕๕๘  อัตรำจ้ำง 
๓ ดร.ศิริโรจน์ นำมเสนำ อำจำรย์ Ph.D. (Buddhist studies) ๒ พ.ค. ๒๕๕๐  ประจ ำ 

 
๑.๔.๔ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของส่วนงำนในปัจจุบัน 

ที ่ ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ งทำง
วิ ช ำ ก ำ ร /
สำขำวิชำ 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ ว/ด/ป เข้ำ 
ท ำงำน 

ว/ด/ป  
ที่ลำออก 

ประเภท 

๑ พระศรีสมโพธิ  Ph.D. (Buddhist studies) ๒.พ.ค. ๒๕๕๕  ประจ ำ 
๒ พม.ยรรยง สุรปัญฺโญ  ดร. (พระพุทธศำสนำ) ๑ มิ.ย. ๒๕๕๘  อัตรำจ้ำง 
๓ ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา  ดร. (พระพุทธศำสนำ) ๒ พ.ค. ๒๕๕๐  ประจ ำ 

 
๑.๔.๕ อำจำรย์ผู้สอน 

ที ่ ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่งทำง 
วิชำกำร/ 
สำขำวิชำ 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ ว/ด/ป 
เข้ำท ำงำน 

ว/ด/ป 
ที่ลำออก 

ประเภท 

๑ พระศรีสมโพธิ ,ดร. 
(วรัญญู วรญฺญู) 

 Ph.D.(Buddhist studies) ๒.พ.ค. ๕๕   ประจ ำ 

๒ พม.ยรรยง สุรปญฺโญ  ดร. (พระพุทธศำสนำ) ๑ มิ.ย. ๕๘  อัตรำจ้ำง 
๓ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา  ดร. (พระพุทธศำสนำ)   ๒ พ.ค. ๕๐  ประจ ำ 
๔ ดร.สามารถ สุขุประการ  ดร. (พระพุทธศำสนำ)   ๑ ต.ค. ๕๘  อัตรำจ้ำง 
๕ พระศรีสุทธิพงศ์   

(สมส่วน  ปฏิภาโณ) 
 ดร. (พระพุทธศำสนำ)   ๑ พ.ค.๔๐  ประจ ำ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

๑.๕  สรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอนทุกชั้นปีและทุกภำคกำรศึกษำ 
๑.๕.๑ นิสิตชั้นปีที่ ๑ 

รหัส/ชื่อรำยวิชำ 
ภำ

ค/
ปี 

กศ
. 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่ำน
 

A A- B+ B C+ C D+ D F I S U W   
พุทธปรัชญา ๑/๕๙ ๑ ๒ ๕ ๑          ๙ ๙ 
ภาษาอังกฤษ ๑/๕๙           ๙   ๙ ๙ 
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๑/๕๙ ๔ ๑ ๒ ๓          ๑๐ ๑๐ 
พระไตรปิฎกวิเคราะห์ ๑/๕๙ ๒ ๔ ๔           ๑๐ ๑๐ 
การใช้ภาษาบาลี ๑ ๒/๕๙           ๙   ๙ ๙ 
ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยท าง
พระพุทธศาสนา 

๒/๕๙  ๙            ๙ ๙ 

กรรมฐาน ๒/๕๙           ๙   ๙ ๙ 
สัมมนาพระพุทธศาสนา ๒/๕๙ ๗ ๒            ๙ ๙ 
 

๑.๕.๒ นิสิตชั้นปีที่ ๒ 

รหัส/ชื่อรำยวิชำ 

ภำ
ค/

ปี 
กศ

. 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 
จ ำ

นว
นน

ิสิต
ลง

ทะ
เบ

ียน
 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่ำน
 

A A- B+ B C+ C D+ D F I S U W   
พุทธปรัชญา ๑/๕๙ ๒ ๒ ๓ ๘          ๑๕ ๑๕ 
ภาษาอังกฤษ ๑/๕๙           ๑๕   ๑๕ ๑๕ 

พระพุทธศาสนาเถรวาท ๑/๕๙ ๓ ๖ ๕ ๑          ๑๕ ๑๕ 
การใช้ภาษาบาลี ๒ ๑/๕๙           ๑๕   ๑๕ ๑๕ 
สัมมนาพระพุทธศาสนา ๒/๕๙   ๑๔           ๑๕ ๑๕ 
 
 
 
 



 ๑๔ 

๑.๖  กำรวิเครำะห์รำยวิชำที่มีผลกำรเรียนไม่ปกติ 
รหัส/ชื่อรำยวิชำ ภำค/ปี กศ. ควำมผิดปกต ิ กำรตรวจสอบ เหตุที่ท ำให้ผิดปกติ มำตรกำรแก้ไข 
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 

๒/๒๕๕๙ ได้เกรด A- ทุกคน นิสิตสามารถเสนอ
โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์ทุกคน 

นิ สิ ต เ ข้ า ใ จ
กระบวนการท า
โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์ 

ป รึ ก ษ า เส ริ ม
แนวทางในการ
ท าวิจัยทั้ งแบบ
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
แบบปริมาณ 

 
๑.๗  รำยวิชำที่สอนไม่ครบเนื้อหำ 

รหัส/ชื่อรำยวิชำ ภำคกำรศึกษำ ชั้นป ี
- - - 
 
๑.๘ คุณภำพกำรสอน 

๑.๘.๑ รำยวิชำที่มีกำรประเมินคุณภำพกำรสอนและแผนกำรปรับปรุงจำกผลกำร
ประเมิน 
 

รำยวิชำ ภำคกำรศึกษำ 
ผลกำรประเมินโดยนิสิต 

แผนกำรปรับปรุง 
มี ไม่มี 

พระไตรปิฎกวิเคราะห์ ปี ๑ เทอม ๑/๕๙    
ภาษาอังกฤษ ปี ๑ เทอม ๑/๕๙    
พระพุทธศาสนาเถรวาท ปี ๑ เทอม ๑/๕๙    
พุทธปรัชญา ปี ๑ เทอม ๑/๕๙    
ภาษาอังกฤษ ปี ๒ เทอม ๑/๕๙    
พระพุทธศาสนาเถรวาท ปี ๒ เทอม ๑/๕๙    
พุทธปรัชญา ปี ๒ เทอม ๑/๕๙    
การใช้ภาษาบาลี ๒ ปี ๒ เทอม ๑/๕๙    
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปี ๑ เทอม ๒/๕๙    
สัมมนาพระพุทธศาสนา ปี ๒ เทอม ๒/๕๙    
กรรมฐาน ปี ๑ เทอม ๒/๕๙    
การใช้ภาษาบาลี ๑ ปี ๑ เทอม ๒/๕๙    
สัมมนาพระพุทธศาสนา ปี ๒ เทอม ๒/๕๙    
 

๑.๘.๒ กำรประเมินคุณภำพกำรสอนโดยรวม 
 ๑. ด้านเนื้อหาวิชา   ค่าเฉลี่ยโดยรม  ๔.๓๗ 
 ๒. ด้านการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยโดยรม  ๔.๓๑ 
 ๓. ด้านคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ ค่าเฉลี่ยโดยรม ๔.๓๘ 
  รวมทุกด้ำนของอำจำรย์  ค่ำเฉลี่ยโดยม ๔.๓๕ 



 ๑๕ 

 
๑.๘.๓ ประสิทธิผลของกลยุทธ์กำรสอน 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ
ข้อมูลปอ้นกลับจำกแหล่งต่ำงๆ 

แนวทำงแก้ไข/ปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ท่านมีพระวินัยเป็นกรอบอยู่แล้วบาง
ที ไม่ เข้ า ใจวิ ธีก ารอ้ างอิ งที่ ดี พ อ
หรือไม่อ้างอิง 
 

ให้เปิดดูคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ของ 
มจร การอ้างอิงต้องให้เกียรติเจ้าของ
ผลงานวิจัยอ้างอิงให้ถูกต้อง 

ควำมรู้ ได้วิธีคิดแบบบูรณาการกับสงัคมรอบ
ด้าน แต่มีปัญหาการใช้แอฟฟิเคช่ัน
ในพระไตรปิฎก 
 

ส อ น วิ ธี ก า ร ใช้ แ อ ฟ ฟิ เค ช่ั น ใน
พระไตรปิฎกมีการเปรียบ เทียบ
ระหว่างไทยกับบาลีด้วย 

ทักษะทำงปัญญำ มีการเช่ือต่ อองค์ ธรรมสามารถ
อธิบายได้  เช่น  หลักไตรลักษณ์ 
มรรค ๘ ไตรสิกขา  มีการค้นคว้า
เพิ่มเติมน้อย 
 

ให้เพิ่มแหล่งข้อมูลในการท ารายงาน
อ้างอิงหนังสือไม่ต่ ากว่า ๓๐ เล่ม 

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ 

มีการแบ่งกลุ่มท างานตามหัวข้อที่
ก าหนดให้โดยให้นิสิตเลือกสมาชิก
เอง มีบางท่านที่ ไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือกับกลุ่ม 
 

ใช้คะแนนกลุ่มเป็นสิ่งล่อให้มีความ
ร่วมมือในงานกลุ่ม 

ทักษะกำรคิดวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

มีการก าหนดให้นิสิตส่งงานทางเมล
แต่มียางท่านยังส่งไม่เป็นหรือยังไม่
คล่องแคล่ว 
 

อาจ ารย์ ต ร วจ เมลนิ สิ ต และ ให้
คะแนน 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
 

ผลการตรวจประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
        คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาโดย
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมินที่ ๑ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ว/ด/ป ที่เร่ิม
ท างาน 

๑ พระศรีสมโพธิ ,ดร. (วรัญญู วรญฺญู) อาจารย์ Ph.D.   ๒๕๔๘  
๒ พม.ยรรยง สุรปญฺโญ,ดร.(ลัดลอด) อาจารย์ พธ.ด. ๒๕๕๘  
๓ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา อาจารย์ พธ.ด. ๒๕๕๘  
๔ ดร.สามารถสุขุประการ อาจารย์ พธ.ด. ๒๕๕๗  
๕ พระศรีสุทธิพงศ์, ดร.(สมส่วน ปฎิภาโณ) อาจารย์ พธ.ด. ๒๕๕๙  

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน รายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๑-๒ สัญญาจ้างบุคลากร 
๑.๑.๑-๓ แฟ้มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗ 

เกณฑ์การประเมินที่ ๒ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาผ่าน ไม่ผ่าน 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ี

เปิดสอน 
๑ พระศรีสมโพธิ ,ดร. 

(วรัญญู วรญฺญู) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
M.A.(Buddhist Studies) 
พธ.บ. (ศาสนา) 
ป.ธ. ๗ 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอน 

๒ พม.ยรรยง สุรปญฺโญ,ดร. 
(ลัดลอด) 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศน .ม . (พุ ท ธศ าสน าแ ละ
ปรัชญา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) 
ป.ธ. ๔ 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอน 

๓ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอน 

๔ ดร.สามารถ  สุขุประการ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตร์) 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอน 

๕ พระศรีสุทธิพงศ์  
(สมส่วน  ปฏิภาโณ) 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 
ป.ธ. ๙ 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอน 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน รายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๒-๑ แฟ้มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ทรานสคลิป/ปริญญาบัตร) 
๑.๑.๒-๒ มาตรฐานคุณภาพอาจารย์สอน วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๑.๑.๒-๓ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
๑.๑.๒-๔ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
๑.๑.๒-๕ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ 
๑.๑.๒-๖ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

 



 ๑๘ 

เกณฑ์การประเมินที่ ๓ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่าน ไม่ผ่าน 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ี

เปิดสอน 
๑ พระศรีสมโพธิ ,ดร. 

(วรัญญู วรญฺญู) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
M.A.(Buddhist Studies) 
พธ.บ. (ศาสนา) 
ป.ธ. ๗ 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

๒ พม.ยรรยง สุรปญฺโญ,ดร. 
(ลัดลอด) 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศน .ม . (พุ ท ธศ าสน าแ ละ
ปรัชญา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) 
ป.ธ. ๔ 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

๓ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน รายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๓-๑ แฟ้มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ทรานสคลิป/ปริญญาบัตร) 
๑.๑.๓-๒ มาตรฐานคุณภาพอาจารย์สอน วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๑.๑.๓-๓ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

 

เกณฑ์การประเมินที่ ๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนผ่าน ไม่ผ่าน 

 
ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา ต า แ ห น่ ง

ทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือ
สั ม พั น ธ์ กั บ
สาขาท่ีสอน 

ประสบการ
ณ์ ก ารด้ าน
การสอน 

ประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

๑ พระศรีสมโพธิ ,ดร. 
(วรัญญู วรญฺญู) 

Ph.,D. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

  

๒ พม.ยรรยง สุรปญฺโญ,ดร. 
(ลัดลอด) 

พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

  

๓ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

  

๔ ดร.สามารถสุขุประการ พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

  

๕ พระศรีสุทธิพงศ์  
(สมส่วน  ปฏิภาโณ) 

พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

  

 



 ๑๙ 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน รายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๔-๑ แฟ้มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ทรานสคลิป/ปริญญาบัตร) 
๑.๑.๔-๒ มาตรฐานคุณภาพอาจารย์สอน วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๑.๑.๔-๓ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
๑.๑.๔-๔ ประกาศ เรื่องตารางสอน 
๑.๑.๔-๕ บทความทางวิชาการ 
๑.๑.๔-๕ รายงานการวิจัย 
๑.๑.๔.๖ เอกสารประกอบการสอน 

เกณฑ์การประเมินที่ ๕ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้านความอิสระผ่าน ไม่ผ่าน 

 
ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ส า ข า ต ร ง ห รื อ
สัมพันธ์กับสาขาที่
สอน 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

๑ พระศรีสมโพธิ ,ดร. 
(วรัญญู วรญฺญู) 

Ph.,D. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

๒ พม.ยรรยง สุ รปญฺ โญ
,ดร.(ลัดลอด) 

พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

๓ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

๔ ดร.สามารถสุขุประการ พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

๕ พระศรีสุทธิพงศ์  
(สมส่วน  ปฏิภาโณ) 

พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน รายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๕-๑ แฟ้มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ทรานสคลิป/ปริญญาบัตร) 
๑.๑.๕-๒ มาตรฐานคุณภาพอาจารย์สอน วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๑.๑.๕-๓ ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๑.๑.๕-๔ บทความทางวิชาการ 
๑.๑.๕-๕ รายงานการวิจัย 

 

 

 



 ๒๐ 

เกณฑ์การประเมินที่ ๖ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมผ่าน ไม่ผ่าน 
ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ส า ข า ต ร ง ห รื อ
สัมพันธ์กับสาขาที่
สอน 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

๑ พระศรีสมโพธิ ,ดร. 
(วรัญญู วรญฺญู) 

Ph.D. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

๒ พม.ยรรยง สุ รปญฺ โญ
,ดร.(ลัดลอด) 

พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

๓ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

๔ ดร.สามารถสุขุประการ พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

๕ พระศรีสุทธิพงศ์  
(สมส่วน  ปฏิภาโณ) 

พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน รายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๖-๑ แฟ้มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ทรานสคลิป/ปริญญาบัตร) 
๑.๑.๖-๒ มาตรฐานคุณภาพอาจารย์สอน วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๑.๑.๖-๓ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๑.๑.๖-๔ บทความทางวิชาการ 
๑.๑.๖-๕ รายงานการวิจัย 

 

เกณฑ์การประเมินที่ ๗ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่ผ่าน 
ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ส า ข า ต ร ง ห รื อ
สัมพันธ์กับสาขาที่
สอน 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

๑ พระศรีสมโพธิ ,ดร. 
(วรัญญู วรญฺญู) 

Ph.,D. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

๒ พม.ยรรยง สุ รปญฺ โญ
,ดร.(ลัดลอด) 

พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

๓ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

๔ ดร.สามารถสุขุประการ พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

๕ พระศรีสุทธิพงศ์  
(สมส่วน  ปฏิภาโณ) 

พธ.ด. อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 

 

 



 ๒๑ 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน รายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๗-๑ แฟ้มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ทรานสคลิป/ปริญญาบัตร) 
๑.๑.๗-๒ มาตรฐานคุณภาพอาจารย์สอน วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๑.๑.๗-๓ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
๑.๑.๗-๔ บทความทางวิชาการ 
๑.๑.๗-๕ รายงานการวิจัย 

เกณฑ์การประเมินที่ ๘ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่พิมพ ์
๑ นายประกิต  เตชะกฤตธีร

พงศ์ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตอ าเภอสรรคบุรี  
จังหวัดชัยนาท 

โครงการ Proceeding 2016 ๒๕๕๙ 

๒ พระครูนิทัศน์กิจจาทร (วัน
ชัย สามารถ) 

การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการ
ในการด าเนินหน่วยอบรม
ประชาชน ประจ าต าบล ในอ าเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ์

โครงการ Proceeding 2016 ๒๕๕๙ 

๓ นางสาวบุญ  ทองเขียว การมีส่วนร่วมของครูในการส่งเสรมิ
กระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ไตรสิกขาในโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค ์

โครงการ Proceeding 2016 ๒๕๕๙ 

๔ นางสาววิภา  สิริ การจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ
ส าหรับเด็กปฐมวยัในโรงเรียน
อ าเภอตากฟ้า   
จังหวัดนครสวรรค ์

โครงการ Proceeding 2016 ๒๕๕๙ 

๕ เทียน  อินทร์แดน วิเคราะหห์ลักฮวงจุ้ยกับหลักปฏิรปู
เทสวาสในคมัภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา 

โครงการ Proceeding 2016 ๒๕๕๙ 

๖ แก้วกมล  ฤทธิ์เต็ม 
 

ทัศนคติที่มีต่อพิธีกรรมในวันส าคญั
ทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  

โครงการ Proceeding 2016 ๒๕๕๙ 

๗ นางช่ืนชีวา  หมีพ ู การประยุกต์ใช้หลักสตสิัมปชัญญะ
เพื่อแก้ปัญหาวิตกจริตในภาวะเกิด
อุทกภัยของประชาชน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค ์

โครงการ Proceeding 2016 ๒๕๕๙ 

๘ พระมหาเดชาธร  สุภชโย 
(กนกรัตนาพรรณ) 

การศึกษาวิเคราะห์หลักมหาปเทส 
๔ ในสังคมไทย 

โครงการ Proceeding 2016 ๒๕๕๙ 



 ๒๒ 

๙ อัจฉรา  อินทร์แดน การสั่งสอนบตุรธิดาตามหลักพุทธ
จริยธรรมในสังคมไทยกรณีศึกษา
พ่อและแม่ดเีด่น 
ในจังหวัดนครสวรรค ์

โครงการ Proceeding 2016 ๒๕๕๙ 

๑๐ พระครูอุทัยสังฆกิจ  เตชธมฺ
โม  (เพ็งท่าโรง) 

การศึกษาประเพณีการตักบาตรเท
โว ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

โครงการ Proceeding 2016 ๒๕๕๙ 

๑๑ เจ้าอธิการ สมพงษ์  สุจิตฺโต 
(ธนะคูณ) 

การประยุกต์ใช้จิตสาธารณะของ
พุทธบริษัทตามหลักพุทธธรรม  

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๑๒ พระมหาจรัญ  อุตฺตโร (อิน
ทสิน) 

การศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้พระ
ปาฏิโมกข์ของวัดคีรีล้อม (ถ้ านิรภัย) 
ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๑๓ พระวิโรจน์ ติปุญฺโ  (ข า
มอญ) 

การศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์ของ
พระบรมธาตุเจดีย์จังหวัด
ก าแพงเพชร   

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๑๔ พระครูวิ นั ยธรชาติ ชาย  
สมาจาโร (เชียงชะนา) 

พุทธวิธีดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน              

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๑๕ พระครูประคุณวชิราภรณ์  
คุณวนฺโต (วงษ์ทัพ) 

วิเคราะห์การถือนิสัยของพระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๑๖ พระมหาแสงเพชร สณฺหวา
โจ (ถุงน้ าค า) 

ศึกษาวิเคราะห์เรื่องอาฆาตที่ปรากฏ
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๑๗ พระครูสุ ธรรมวชิรสาทร
(สาคร อารยธมฺโม) 

การแก้ไขปัญหาอัตตวินิบาตกรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา  

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๑๘ พระครูวีรชิต ถาวโร (ส ารี) การศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมของสัตว์
เดรัจฉานในพระไตรปิฎก  

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๑๙ พระสมุห์บุญเพ็ง อตฺตทนฺ
โต (จ าปาทิ) 

ศึกษาการบ าเพ็ญบารมีของพระอสีติ
มหาสาวกเพื่อการบรรลุธรรม 

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๒๐ พระใบฎี กาอ านาจ  ฐา
นิสฺสโร(สว่างศรี) 

วิเคราะห์พระวินัยที่เกี่ยวกับโลก
วัชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๒๑ พระสมุห์คมสัน  สุทฺธิจิตฺโต  
(มินทร) 

การศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมของพระ
โพธิสัตว์ท่ีเสวยพระชาติเป็นสัตว์
เดรัจฉานที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๒๒ พระครูอุปถัมภ์พัชรากร  
(มานพ  านิสฺสโร) 

ศึกษาหลักการท างานทีไ่ม่มีโทษใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๒๓ พระครูกิตติพิชัยคุณ(มนูญ  
จิรสุวณฺโณ 

วิเคราะห์อิจฉาทีป่รากฏในอจิฉาสตูร
ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๒๔ พระครูสุ วัฒน์ วชิรโสภณ 
(เทือง อคฺคจิตฺโต) 

วิเคราะห์ความเช่ือเรื่องอานุภาพใน
โพชฌังคปริตรของพุทธศาสนิกชน 

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 



 ๒๓ 

๒๕ พ ร ะ ค รู ส า ท ร ว ช ร กิ จ 
(สัมฤทธิ์  โสภณคุโณ) 

การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาของ
อุบาสกอุบาสิกาผู้ได้รับรางวัลเสา
เสมาธรรมจักรในจังหวัดก าแพงเพชร 

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๒๖ พระประภาส อนาลโย (ขาว
ทอง) 

ผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ของพระครูนิมิตชโยดม 

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

๒๗ พระใบฎีกาอดิศักดิ์ อธิจิตฺโต 
(ปานพลอย) 

ศึกษาอิทธิพลพระพุทธศาสนาที่มีใน
ประเพณีอุ้มพระด าน้ าของจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

โครงการ Proceeding 2017 ๒๕๖๐ 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน รายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๘-๑ เล่ม Proceeding 2017 
๑.๑.๘-๒ บทความการวิจัย/บทความทางวิชาการ 
 

เกณฑ์การประเมินที่ ๙ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ผ่าน ไม่ผ่าน 
ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล จ านวนวิทยานิพนธ ์ จ านวนการค้นคว้าอิสระ 
๑ พระศรีสมโพธิ ,ดร.(วรัญญู วรญฺญู) ๕ - 
๒ พม.ยรรยง สุรปญฺโญ,ดร.(ลัดลอด) ๕ - 
๓ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา ๕ - 
๔ ดร.สามารถ  สุขุประการ ๕ - 
๕ พระศรีสุทธิพงศ์, ดร.(สมส่วน  ปฏิภาโณ) ๕ - 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน รายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๙-๑ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๑.๑.๙-๒ โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

เกณฑ์การประเมินที่ ๑๐อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างน้อยต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ผ่าน  ไม่ผ่าน 
ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่พิมพ ์
๑ พระศรีสมโพธิ ,ดร. 

(วรัญญู วรญฺญู) 
การสร้างและพัฒนาตัวชีวัด
ความสุขของประชาชนตามหลัก
ค าสอนของพระพุทธศาสนา 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร 
 
 

๒๕๕๙ 
 
 

  ระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับ 
นานาชาติ ประเทศอินเดีย 

๒๕๖๐ 

๒ พม.ยรรยง  สุรปญฺโญ 
(ลัดลอด) 

กระบวนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณา
ก า ร ใน โ ร ง เ รี ย น จั ง ห วั ด

ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 

๒๕๖๐ 



 ๒๔ 

นครสวรรค์ 
๓ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา ระดับชาติ ครั้งที่ ๓“พุทธบูรณาการกับ

การวิจัยที่ยั่งยืน” 
๒๕๕๙ 

๔ ดร.สามารถ  สุขุประการ -ระดับนานาชาติ 
-ระดับชาติ 

-งานประชุมวิสาขบูชาโลก 
-จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๙ 

๕ พระศรีสุทธิพงศ์  
(สมส่วน  ปฏิภาโณ) 

พุทธจิตวิทยากับการเสริมสร้าง
จิตอาสาชุมชนเพื่อการเยียวยา
และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย 
กระบวนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณา
ก า ร ใน โ ร ง เ รี ย น จั ง ห วั ด
นครสวรรค์ 
วิเคราะห์ภาวะผู้น าของเจ้า
อาวาสตามที่ปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิฎก” 
 

ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 
 
ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 
 
 
ว า ร ส า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
ป ริ ท ร รศ์  วิ ท ย าลั ย ส งฆ์
นครสวรรค์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-เมษายน, ๒๕๖๐. 

๒๕๕๙ 
 
 
๒๕๖๐ 
 
 
 
๒๕๖๐. 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน รายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๑๐-๑ เล่ม Proceeding 2017 
๑.๑.๑๐-๒ บทความการวิจัย/บทความทางวิชาการ 
๑.๑.๑๐-๓ ส าเนาเกียรติบัตร 

เกณฑ์การประเมินที่ ๑๑  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน ไม่ผ่าน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตได้ปรับปรุง
หลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ในปี ๒๕๕๙ เป็นปีที่ 
๕ ซึ่งครบก าหนดปรับปรุง ตามข้อก าหนด จึงมี
การปรับปรุงหลังสูตรกันกับบัณฑิตวิทยาลัยที่จะ
ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป 

๑.๑ .๑๑ -๑ มคอ. ๒  หลักสู ตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 
๑.๑.๑๑-๒ ร่าง มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ปรากฏว่าผ่านทุกข้อ 
 

ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
 

ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ผลการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
 



องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้          ผลลัพธ์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ บัณฑิตทั้งหมดที่ส ำเร็จกำรศึกษำของหลักสูตร รูป/คน ๒๗ 
๒ บัณฑิตของหลักสูตรที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
รูป/คน ๑๐ 

๓ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินต่อบัณฑิตท้ังหมด ร้อยละ ๓๗ 
๔ ผลรวมค่ำคะแนนจำกกำรประเมินบัณฑิตด้ำนคุณธรรม จริยธรรม คะแนน ๒๖.๖๐ 
๕ ผลรวมค่ำคะแนนจำกกำรประเมินบัณฑิตด้ำนควำมรู้ คะแนน ๒๕.๒๐ 
๖ ผลรวมค่ำคะแนนจำกกำรประเมินบัณฑิตด้ำนทักษะทำงปัญญำ คะแนน ๒๕.๖๐ 
๗ ผลรวมค่ำคะแนนจำกกำรประเมินบัณฑิตด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
คะแนน ๒๖.๔๐ 

๘ ผลรวมค่ำคะแนนจำกกำรประเมินบัณฑิตด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คะแนน ๒๖.๘๐ 

๙ ผลรวมค่ำคะแนนจำกกำรประเมินบัณฑิตทั้ง ๕ ด้ำน  
(ข้อ ๔ + ข้อ ๕ + ข้อ ๖ + ข้อ ๗ + ข้อ ๘) 

คะแนน ๑๓๐.๖ 

๑๐ ค่ำเฉลี่ยของผลรวมค่ำคะแนนจำกกำรประเมินบัณฑิตทั้ง ๕ ด้ำน  
(ข้อ ๙ ÷ ๕) 

คะแนน ๒๖.๑๒ 

๑๑ ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ข้อ ๑๐ ÷ ข้อ ๒) คะแนน ๔.๓๕ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔.๓๕ ๔.๓๕ บรรลุเป้ำหมำย 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๑-๑ รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปี ๒๕๕๙ 
๒.๑-๒  



 ๒๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 

ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด  รูป/คน ๒๗ 
๒ จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์มีค่ำน้ ำหนัก ๐.๑๐ เรื่อง - 
๓ จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์มีค่ำน้ ำหนัก ๐.๒๐ เรื่อง - 
๔ จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์มีค่ำน้ ำหนัก ๐.๔๐ เรื่อง ๒๗ 
๕ จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์มีค่ำน้ ำหนัก ๐.๖๐ เรื่อง - 
๖ จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่ำน้ ำหนัก ๐.๘๐ เรื่อง - 
๗ จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่ำน้ ำหนัก ๑.๐๐ เรื่อง - 

๘ 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิต
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 

ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

๒๐ 

๙ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของนิสิตและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 

ร้อยละ  ๑๐.๘๐ 

๑๐ แปลงคำ่คะแนน ๕ โดยก ำหนดให้คะแนนเต็ม ๕=ร้อยละ ๔๐ คะแนน ๓.๓๓ 
หมายเหตุ : มหำวิทยำลัยตั้งไว้ร้อยละ ๓๐ หำกคิดในมำตรฐำนน้ี คะแนน ๕ คะแนนจำกฐำนร้อยละ ๓๐ จะเท่ำกับ ๓.๕๒ คะแนน 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๓๐   ไมบ่รรลุเป้ำหมำย 

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๒.๒-๑ รำยงำน Proceedings 2016 - Proceedings 2017 

  
  
  
  
  
  
  



 ๒๗ 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒ 
จุดแข็ง 

ในกำรน ำเสนอผลงำนของนิสิตและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ของหลักสูตร/ สำขำวิชำฯ ในปีที่ผ่ำนมำ มีกำรประชุมทำงวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม 
(Proceedings) เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ผลงำนของนิสิตในสังกัดบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครสวรรค์ ซึ่งมีกำรจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง ๓ สำขำวิชำเพ่ือเป็นกำรบูรณำ
กำรให้กำรจัดงำนมีควำมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หลักสูตร/สำขำวิชำฯ ตั้งเป้ำหมำยที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตไม่ต่ ำ

กว่ำร้อยละ ๒๐ ได้มีโอกำสน ำเสนอผลงำนที่เป็นบทควำมวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ได้น ำเสนอหรือตีพิมพ์
ในงำนระดับนำนำชำติและในวำรสำรที่อยู่ในฐำน TCI ฐำน ๑ ให้มำกขึ้น โดยจะมีกระบวนกำรในกำร
พัฒนำงำนวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ให้เป็นที่ยอมรับมำกยิ่งข้ึน 

 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ทำงหลักสูตร/สำขำวิชำฯ ได้มีกำรบรรจุแผนในกำรพัฒนำวำรสำรทำง

วิชำกำรที่สำขำที่มีผู้รับผิดชอบ  และได้วำงเป้ำหมำยที่จะพัฒนำให้ได้มำตรฐำนTCI ฐำน ๑ ให้ได้ใน
ระยะเวลำ ๓ ปี 
 
 



องค์ประกอบที่ ๓  นิสิต 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต้องรายงาน 
 - การรับนิสิต 
 - การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีระบบ มี
กลไกการ
รับนิสิต 

- ไม่มีการน า
ระบบ
กลไกการ
รับนิสิต
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการน า
ระบบกลไก
การรับนิสิต
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการรับ
นิสิตไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการรับนิสิต
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
รับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
รับนิสิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
รับนิสิตเห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการรับ
นิสิต 

- มีการน าระบบกลไกการ
รับนิสิตไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการรับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการรับนิสิต
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการรับนิสิต
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

- การรับนักศึกษา 
จากการประเมินผลการเปิดรับนิสิตฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รุ่นที่ 

๒๘) ท าให้พบว่า มีการเปิดรับนิสิตในจ านวนไม่มากกว่าที่ก าหนดไว้ ใน
แผนการรับใน มคอ.๒ จึงไม่เกิดปัญหาเรื่องจ านวนนิสิตกับการก ากับควบคุม
วิทยานิพนธ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้ งนี้ ในที่ ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ก่อนการ
ประกาศรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ประชุมจึงได้มีมติร่วมกันว่าให้
มีการเปิดรับนิสิต (รุ่นที่ ๒๙) เพียงไม่เกิน ๒๕ รูป/คน หรือมากกว่านั้นไม่
เกิน ๕-๑๐ รูป/คน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิตตามที่หลักสูตร/สาขา
ฯ ได้ก าหนดไว้ใน มคอ. ๒ และเพ่ือให้การก ากับควบคุมวิทยานิพนธ์ใน
ตอนท้ายของการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในอัตราส่วน ๑:๕  

ในส่วนของขั้นตอนการรับนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ได้น าเสนอความเห็ นชอบในการ
เปิดรับนิสิตใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ให้มีมติออกประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่พร้อมกับหลักสูตร/สาขา รวมถึง
การออกแนะแนวตามหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขณะเดียวกันก็ได้มีการ
ประสานผ่ าน ไปยั งอดี ตนิ สิ ต พุทธศาสตรมหาบัณ ฑิ ต  สาขาวิช า
พระพุทธศาสนาที่เป็นศิษย์เก่าและส าเร็จการศึกษาในรุ่นก่อนๆ ให้แจ้ง
เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาที่สนใจได้ทราบถึงก าหนดการ ระเบียบ
การ ผ่านทาง Facebook, Line ที่กลุ่มนิสิตซึ่งเป็นศิษย์เก่าให้ได้รับรู้พร้อม
ทั้งมีการส่งเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวและโปสเตอร์การรับสมัครทางไปรษณีย์
ไปยังส่วนงานอื่นๆ ที่เป็นเป้าหมายด้วยขณะเดียวกันก็ได้มีการเสนอแต่งตั้ง
คณ ะกรรมการด าเนิ นการสอบ/ออกข้ อสอบ/ควบคุมการสอบ/
ตรวจข้อสอบ/สอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าเป็นนิสิตตาม
กระบวนการที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

สรุปผล การรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผู้ที่สนใจมาสมัคร
เข้ารับการศึกษาทั้งหมด ๑๐ รูป/คน ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติตามใบสมัคร ๑๐ รูป/คนเข้าสู่กระบวนการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ และเมื่อคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจัดการสอบ
ข้อเขียน สอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการ
ทดสอบข้ันพื้นฐานและได้ประกาศรายชื่อเป็นนิสิตใหม่จ านวน ๑๐ รูป  แต่
ในภาคการศึกษาที่ ๑ มีนิสิตตัดสินใจยุติการเรียนในระหว่างภาคเรียน ๑ รูป
คงเหลือสุทธิ ๙ รูป/คน 

ในส่วนของนิสิตใหม่ ๑ รูป ที่เข้ารับการศึกษาประมาณ ๔-๕ 
สัปดาห์แล้วตัดสินใจยุติการเรียนนั้น จากการติดตามตรวจสอบปัญหา 
พบว่า ส่วนหนึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมและการเริ่มศึกษา

๓ .๑ -๑ ร าย งาน ก า ร
ป ร ะ ชุ ม อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร 
๓ .๑ -๒ ร าย งาน ก า ร
ประชุมคณะกรรมการ
ป ร ะ จ า วิ ท ย า เ ข ต
นครสวรรค์ 
๓ .๑ -๓  ป ร ะ ก า ศ
ก าหนดการและเงื่อนไข
การรับสมัครฯ  
๓.๑-๔ ประกาศ, แผ่น
พับ, ใบปลิว,  
๓.๑-๕ ประกาศแต่งตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินการสอบคัดเลือก 
๓.๑-๖ ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
๓.๑-๗ ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
๓.๑-๘ ประกาศรายชื่อ
ผู้ ที่ ส อ บ ผ่ า น ก า ร
คัดเลือก 
๓.๑ -๙ บัญชี เรียกชื่อ
นิสิต ตารางสอน 
 



 ๓๐ 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
พบว่า ประสบปัญหาในเรื่องทุนทรัพย์เนื่องจากโยมผู้ให้การสนับสนุน
ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน  จากปัญหาข้างต้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ได้ประชุมพิจารณา
ร่วมกันแล้ว ได้มีมติว่าในภาคการศึกษาต่อไปและปีการศึกษาต่อไป 
หลักสูตร/สาขาวิชาฯ จะอนุญาตให้นิสิตแต่ละรูป/คน ที่อาจจะประสบ
ปัญหาทางการเงินสามารถที่จะยื่นผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียนเรียนได้
ภาคการศึกษาละ ๓ งวด ทั้งนี้เพื่อผ่อนคลายปัญหา โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิต
ที่เป็นบรรพชิตที่ต้องสละกิจนิมนต์ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์มารับการศึกษา 
ซึ่งอาจจะท าให้ขาดปัจจัยที่จะมาสนับสนุนการศึกษาที่ใช้จ่ายสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีที่เคยศึกษามา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เนื่องด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ท าให้มีนิสิตใหม่
จากหลากหลายสาขาวิชาที่มีความสนใจจะเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงยิ่งขึ้น หรือ
เพ่ือน าเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจ กิจการ หรืองานที่รับผิดชอบ 
หลักสูตร/สาขาวิชาฯ เมื่อเปิดรับนิสิตใหม่เข้ามาอยู่ในความดูแลจึงได้จัดท า
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ขึ้นเพ่ือเป็นการท าความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาอย่างเข้มข้น โดยให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขา
วิชาฯ ฝ่ายสนับสนุน (ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง)และรุ่นพ่ีที่จบการศึกษาไปแล้วมา
บรรยายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเทคนิค กระบวนการ หรือสิ่งที่จ าเป็นในการ
เตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทรวมถึงการปูพ้ืน
ฐานความรู้ด้านพระพุทธศาสนาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และภาษาอังกฤษ 
เพ่ือด ารงอัตลักษณ์ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์วิชา รวมถึง
บั น ใด ๑๑  ขั้ นที่ จะน าไปสู่ ความส าเร็จ ในการศึ กษาในสาขาวิชา
พระพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นยังมีกิจกรรม Work Shop เพ่ือเป็นการละลาย
พฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันที่อาจจะมีนิสิตบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับการ
เรียนที่มีคณาจารย์ที่เป็นบรรพชิต หรือมีเพ่ือนร่วมรุ่นที่เป็นบรรพชิต ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการท าความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันเพ่ือให้ทุกรูป/คนได้อยู่
ร่วมกันอย่างถูกต้องตามจารีต ประเพณี และกาลเทศะต่อไป 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุเป้าหมาย 

 



 ๓๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต้องรายงาน 
 - การรับนิสิต 
 - การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีระบบ มี
กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การส่งเสริม
และพัฒนา
นิสิตไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนา
นิสิต 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนา
นิสิต 
 

- มีระบบ มีกลไก
การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการส่งเสริม
และพัฒนานิสิต
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการน าระบบกลไก
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 



 ๓๒ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ได้มีการ
เสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไปรับผิดชอบแต่ละรุ่นในแต่ละชั้นปี ชั้นปีละ๑ 
ท่าน เพ่ือเป็นตัวแทนหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ที่จะให้แนะน า
เกี่ยวกับเรื่องการเรียน เรื่องส่วนตัว และเรื่องอ่ืนๆ  โดยมี
ช่องทางการปรึกษาหลายช่องทาง ได้แก่ การมาพบโดย
ตรงที่ห้องพักอาจารย์ ห้อง ๒๑๐๔ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริ
สุทฺโธหรือจะปรึกษาผ่านกลุ่ม Line, Face book,  E-mail 
หรือโทรศัพท์ส่วนตัว โดยผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ผ่าน
การอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ 
พร้อมทั้งมีการแจกคู่มือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือ
ของนิสิตที่แจกนิสิตตอนแรกเข้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาด้วย 
และนอกจากนั้นหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ได้มีการก าหนด
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในหลักสูตร 
โดยก าหนดหน้าที่ดังนี้  

๑. ให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการแก่นิสิตที่รับผิดชอบ 
โดยมีแผนการให้ค าปรึกษานิสิตแต่ละรายให้ชัดเจน  

๒. จัดท าตารางการพบนิสิตในภาพรวมอย่างน้อย 
เดือนละ ๑-๒ ครั้งก่อนที่อาจารย์ประจ ารายวิชาจะเข้าสอน
และในคาบที่เป็นชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือพบรายคน
ตามท่ีนิสิตร้องขอ 

๓. ให้ค าปรึกษาดูแลด้านการเรียนอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะนิสิตมีปัญหาด้านการเรียน รวมถึงเรื่องการจัดท า
วิทยานิพนธ์ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
ที่ปรึกษาร่วมติดภารกิจหน้าที่หรือมอบหมาย 

๔. เปิดโอกาสหรือสามารถให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือ
ขอค าปรึกษาได้อย่างสะดวกและเหมาะสมทุกวัน เวลา 
โดยเฉพาะในวันที่นิสิตมาเข้ารับการเรียนการสอนในแต่ละ
สัปดาห์หรือตามท่ีนัดหมาย 

๕. มีการติดตามผลการเรียนของนิสิตที่มีปัญหา
ด้านการเรียนและให้ความช่วยเหลือ สร้างความเข้าใจ และ

๓.๑-๑ประกาศอนุมัติหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๓.๑-๒ ประกาศอนุมัติวิทยานิพนธ์ 
๓.๑-๓ แผนปฏิบัติการวิทยาเขต
นครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
  



 ๓๓ 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเรียนหรือการจัดท าวิทยานิพนธ์ 

๖. ประเด็นสาระอ่ืนๆ ที่ คิดว่าเหมาะสมและ
ผู้บริหารหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชา
ฯ มีนโยบาย สั่งการ หรือก ากับติดตาม โดยคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาฯ จะมีการสอบถามหรือ
ติดตามผลจากนิสิตอยู่เป็นประจ าทั้งในขณะที่ปฏิบัติการ
สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบและมีโอกาสพบปะกันนอก
ห้องเรียน 

จากการด าเนินการสรุปได้ว่า ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๕๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ทุกรูป/
คน ให้ เสียสละ ทุ่มเทและอุทิศเวลาให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาโทอย่าง
เต็มที่ จนสามารถผลักดันให้นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๗ รูป/คน และติดตาม
นิสิตตกค้าง  เข้าสู่กระบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และ
ด าเนินการตามขั้นตอนในการอนุมัติขอจบการศึกษาได้
ส าเร็จเสร็จสิ้นตามกระบวนการและขั้นตอน ขณะเดียวกัน
ยังสามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและก ากับดูแล
ให้ นิ สิ ต  เข้ าสู่ กระบวนการสอบหั วข้ อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์จนได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ผ่านทั้งหมดด้วย 
อย่างไรก็ตามจากการติดตามประเมินผลพบว่า ยังมีนิสิตที่
ผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างแต่ยังไม่สามารถขึ้นสอบ
ป้องกันวิยานิพนธ์ได้พร้อมๆ กับเพ่ือน เนื่องจากในช่วงที่
ด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ได้ รับ โอกาสจากสถาน
ประกอบการและที่ท างานให้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นและต้อง
โยกย้ายไปยังภูมิภาคอ่ืน ท าให้ ไม่สามารถเดินทางมา
ขับเคลื่อนงานวิทยานิพนธ์ได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับการไป
รับต าแหน่งหน้าที่ ใหม่จะต้องได้รับการประเมินผลการ
ท างาน นิสิตจึงมุ่งให้ความส าคัญในเรื่องข้างต้นเป็นหลัก 
ทั้งนี้หากทุกอย่างผ่านระบบและขั้นตอนแล้วก็จะกลับมา
ขับเคลื่อนงานวิทยานิพนธ์ที่ยังคั่งค้างให้ส าเร็จในโอกาส
ต่อไป 

 
 
 



 ๓๔ 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ได้มีการ
ประชุมเพ่ือวางแผนที่จะเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

นอกจากนั้น  ทางหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ได้ ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ โดยในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เป็นปีแรกที่ ได้น าเอาระบบประกัน
คุณภาพภาษาอังกฤษมาปรับใช้กับนิสิตปริญญาโท (๒๕๕๘) 
โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ได้ประสานขอรับการ
สนับสนุนจากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยส่งคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
มาเปิดการเรียนการสอนใน ๒ หลักสูตร คือ MCU 003 
และ MCU 004 เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตได้พัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ และทดสอบความรู้ ผลปรากฏว่า สามารถ
สอบผ่านทั้ง ๒ หลักสูตรครบ ๑๐๐% 

ขณะเดียวกันหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ยังให้ความสนใจ
ในการพัฒนานิสิตโดยเน้นย้ าให้มีกิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นิสิตทุกรูป/คนได้มีความเข้าใจกับ
การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร การมีวุฒิภาวะในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจการท างานร่วมกัน เทคนิคการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
โดยสนับสนุนให้นิสิตบริหารจัดการกันเองภายในรุ่นโดยการ
คัดเลือกคณะกรรมการบริหารรุ่น มีการจัดเก็บเงินเป็น
กองทุนในการบริหารจัดการในกิจกรรมต่างๆ และการจัด
โครงการศึกษาดูงานเพ่ือนิสิตน าความรู้ที่ได้มาสู่กระบวนการ 
Knowledge Management = KM โดยอาศัยกระบวนการ 
Focus Group Discussion = FGDเพ่ือให้ ตกผลึกซึ่ งองค์
ความรู้ที่ได้จากการศึกษานอกห้องเรียน ทั้งนี้นิสิตโดยส่วน
ใหญ่ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

  
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุเป้าหมาย 

 
 



 ๓๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนิสิต  

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต้องรายงาน 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
 - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

 - การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีการ

รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ในบางเรื่อง  

- มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ครบทุก
เรื่องตาม
ค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้  

 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 

 
การคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร (รายงาน ๔ ปีรวมปีประเมิน) 

นิสิตคงอยู่ 
ปีท่ีรับเข้า 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒๕๕๕ ๑๙ ๖ ๔ ๑ 
๒๕๕๖ ๒๐ ๑๔ ๗ ๒ 
๒๕๕๗  ๙ ๗ ๒ 
๒๕๕๘   ๑๖ ๒ 
๒๕๕๙    ๑๐ 

 
 



 ๓๖ 

 
 

การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ข้อมูล ๔ ปีนับรวมปีประเมิน) 

จ านวนนิสิตที่
รับเข้า 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

๒๐ ๒๒ ๑๑๐       
๙   ๑๒ ๑๓๓     

๑๖     ๗ ๔๔   
๑๐       ๒๗ ๒๗๐ 

 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 
 

ที ่ รายการประเมิน คะแนนการประเมิน 
๑ ด้านบริบทเน้นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ๔.๑๓ 
๒ ด้านปัจจัยน าเข้า  ๔.๑๐ 
๓ ด้านกระบวนการ ๔.๑๕ 

 คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๒ 
 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 

ผลการด าเนินงาน 
ไม่มีข้อร้องเรียน 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๓.๓-๑ รายงานสถิตินิสิตเข้าศึกษาและส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙ 
๓.๓-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย ต่อคุณภาพ

ของหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 



 ๓๗ 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในช่วงที่ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต จะมีนิสิตบางส่วนที่มาพัก

ค้างเพ่ือขับเคลื่อนงานของตนเองที่มหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาฯ และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร รวมถึงอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ได้มีการประชุมและพิจารณาร่วมกันโดยได้มี
การประสานงานกับวัดภัทรสิทธารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ให้การสนับสนุน
กุฏิกัมมัฏฐานให้เป็นที่พักค้าง ขณะเดียวกันในกรณีที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตในบางช่วง 
ก็ได้มีการพิจารณาร่วมกันให้นิสิตได้เข้ามาใช้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในห้องพักอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ซึ่งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตข้างต้นนิสิตรุ่นพ่ีได้สนับสนุนและเป็นเจ้าภาพในการบ ารุง
ค่าบริการไว้ในรอบ ๑ ปี เพ่ือให้คณาจารย์และนิสิตรุ่นน้องได้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา 
ประกอบกับในห้องพักอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ยังมีการจัดระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์ที่
รวบรวมผลงานของนิสิตรุ่นพ่ีจนถึงรุ่นล่าสุดไว้ให้นิสิตรุ่นน้องได้ศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย และ
เมื่อประสบปัญหานิสิตก็สามารถที่จะปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารที่ปรึกษา
ร่วมวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปประจ ารุ่นและประจ าสาขาวิชาได้ทันท่วงทีด้วย 

 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๓.๓-๑ สรุปรายงานความพึงพอใจนิสิตหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
๓.๓-๒  

 

 



องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย ์

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต้องรายงาน 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - ระบบการบริหารอาจารย์ 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เกณฑ์การประเมิน    
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย ์

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย์ไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 
 

- มีระบบ มีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย ์

- มีการน าระบบ
กลไกการบริหาร
และพัฒนา
อาจารย์ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย ์

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย ์

- มีระบบ มีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย ์

- มีการน าระบบ
กลไกการบริหาร
และพัฒนา
อาจารย์ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย ์

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย์
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย ์

- มีการน าระบบกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารยไ์ปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย ์

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์จาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์เห็นชัดเปน็
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย ์

- มีการน าระบบกลไกการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ไปสู่การปฏบิัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการบริหาร
และพัฒนาอาจารย ์

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์จาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดีไดช้ัดเจน 

 
 



 ๓๙ 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา หลักสูตร/สาขาวิชาฯ มีการ

ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งอาจารย์เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม และลาออกไป 
และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ ให้เป็นอาจารย์ประจ า (ในงบมี
หมายเลขบรรจุ) เพ่ือให้ได้เกิดความมั่นคงในวิชาชีพยิ่งขึ้น และส่งผลให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๕ รูป/คน 
มีศักดิ์และสิทธิ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ 

ส าหรับระบบการบริหารอาจารย์ภายในหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ได้มี
จัดประชุมทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ทั้งนี้เพราะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันเกือบทุกวัน เพราะผู้ที่รับผิดชอบ
หลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ทั้งในฐานพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้า
คณะอ าเภอ และในบทบาทอาจารย์ประจ าหลักสูตรในคราเดียวกัน เมื่อ
มีการประชุมกันบ่อยก็ได้มีการวางแผนและตกลงร่วมกันในการแบ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้การก ากับดูนิสิตของสาขาวิชาให้
ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งเพ่ือเป็นการวางระบบให้เป็นไปตามระเบียบ
และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่าน
มา หลักสูตร/สาขาวิชาฯ ได้มีนโยบายที่จะให้อาจารย์แต่ละรูป/คน
ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีเป็นเอกสารประกอบการสอนและเอกสารต ารา 
โดยแบ่งรายวิชาต่างๆ ที่แต่ละรูปคนถนัดไปด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนา
ให้เป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารต าราและเพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประกอบเป็นหลักฐานในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ขณะเดียวกันยังได้มีการขับเคลื่อนพัฒนาให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ 
ให้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ผ่านส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบ ๑๐๐ % โดยแบ่งเป็นแผน
งานวิจัยและวิจัยโครงการย่อย ๓ รูป/คน งานวิจัยเดี่ยวอีก ๒ รูป/คน 
นอกจากนั้นในปีที่ผ่านมายังได้ส่งคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ เข้าร่วม
การอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในทาง
ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ การบริการวิชาการสังคม การส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และการสนองงานพระพุทธศาสนาเป็นประจ ามิได้ขาด
ด้วย 

๔.๑ -๑ประกาศผลการ
สอบบรรจุ 
๔ .๑ -๒  ส า เ น า บั ต ร
พนักงานมหาวิทยาลัย 
๔ .๑ -๓  ส า เน าห นั งสื อ
สัญญาวิจัยปีงบประมาณ  
         ๒๕๕๙                                                
๔ . ๑ -๔  เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน 

 

 
 
 



 ๔๐ 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 

คะแนน 
การประเมิน

ตนเอง 
๑ ๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๕ 
๒ ๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ - 
๓ ๔.๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ 
๔ ๔.๒.๔ จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก

ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 

๕ ผลรวมค่าคะแนนการประเมินตนเอง ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ๑๐ 
๖ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินตนเอง (หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

หาค่าเฉลี่ยโดยหารด้วย ๓ /หลักสูตรระดับปริญญาเอก หาค่าเฉลี่ยโดยหาร
ด้วย ๔) 

๓.๓๓ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ คะแนน ๓.๓๓ ๓.๓๓ บรรลุ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑ 

๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน ๕ 
๒. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รูป/คน ๕ 

๓. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 

คะแนน ๕ 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ บรรลุเป้าหมาย 
 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  ๔.๒.๑ - ๑ ส าเนาวุฒิการศึกษา 
  ๔.๒.๑ - ๒ ส าเนาประกาศนียบัตร /เกียรติบัตรที่ได้รับในการน าเสนอบทความทาง

วิชาการ 
 

๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการ
ด าเนินงาน 

๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน ๕ 
๒. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รูป/คน ๐ 

๓. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
๐ 

๔. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ก าหนดใหค้ะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 

คะแนน ๐ 
 
 

 
 
 



 ๔๒ 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ๔๐ ไม่ผ่าน ๐ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  ๔.๒.๒ - ๑ วุฒิการศึกษา 
  ๔.๒.๒ - ๒ ประกาศต าแหน่งทางวิชาการ 

  

 
 

๔.๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง - 
๒ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง ๔ 
๓ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง - 
๔ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง - 
๕ จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมดที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง - 

๕.๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ เรื่อง - 
๕.๒ จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เรื่อง - 
๕.๓ จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

เรื่อง - 

๕.๔ จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

เรื่อง - 

๕.๕ จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เรื่อง - 
 ๕.๖จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓ 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ ชิ้นงาน - 
๒ จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ ชิ้นงาน - 
๓ จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ ชิ้นงาน - 
๔ จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ ชิ้นงาน - 
๕ จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ ชิ้นงาน - 

ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   

๑ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน ๕ 
๒ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ผลรวม 

ถ่วงน้ าหนัก 
๑.๒ 

๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงาน
สร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ร้อยละ ๒๔ 

๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ก าหนดให้ คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ 

คะแนน ๒.๖๗ 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๒ คะแนน ๒.๖๗ ๒.๖๗ บรรลุ 

 
 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๑ ประกาศนียบัตร/ประกาศเกียรติบัตร 
๔.๒.๓-๒ บทความวิจัย 

 
 
 
 
 



 ๔๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เรื่องท่ีก าหนดให้รายงานเกี่ยวกับผลที่เกิดกับอาจารย์ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 - การคงอยู่ของอาจารย์ 
 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีการ

รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ในบางเรื่อง  

- มีการ
รายงาน
ผลการ
ด าเนินงา
นครบทุก
เรื่องตาม
ค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้  

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
ค าอธิบายใน
ตัวบ่งชี้   

- มีแนวโน้มผล
การ
ด าเนินงานที่
ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
ค าอธิบายใน
ตัวบ่งชี้   

- มีแนวโน้มผล
การ
ด าเนินงานที่
ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในทกุเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการด าเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 

  
การคงอยู่ของอาจารย์ 

ที่ 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สถานะของอาจารย์ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

คงอยู ่ เกษียณ ลาออก 

๑ พระศรีสมโพธิ, ดร. √   

๒ พระมหายรรยง  สุรปญฺโญ, ดร. √   

๓ ดร.สิ้นศึก  มุงคุณ   √ 

๔ ดร.สามารถ  สุขุประการ √   

๕ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา √   

๖ พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. √   
 



 ๔๕ 

 
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนนประเมินประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - ๔.๐๐ 
๒ กระบวนการบริหารหลักสูตร - ๓.๖๓ 
๓ กระบวนการเรียนการสอน - ๓.๖๙ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๔ คะแนน ๔ คะแนน ๔ บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๓-๑ หนังสือสัญญา/หนังสือบรรจุ 
๔.๓-๒ รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจ 

 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๔ 

จุดแข็ง 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความมั่นคงสูง ได้รับการบรรจุ และจ้างประจ า
ครบทุกรูป/คน ประกอบกับส่วนหนึ่งเป็นพระสังฆาธิการในระดับต าแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ระดับ
ภาค อัตราการคงอยู่จึงเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
การพัฒนาให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการทั้ง ผศ. ขณะนี้อยู่ในขั้นการด าเนินการ ทั้งนี้เพ่ือ

มาตรฐานที่จะรับกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ สกอ. (มคอ. ๑) ที่จะมีข้ึนในอนาคตอันใกล้นี้ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
การเร่งพัฒนาและผลิตเอกสารประกอบการสอนงานวิจัยเชิงบูรณาการที่เกิดขึ้นระหว่างภาคี

เครือข่ายอุดมศึกษา ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ รวมทั้งการพัฒนาเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ 



องค์ประกอบที่ ๕   

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต้องรายงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
พัฒนาและ
บริหาร
จัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การพัฒนา
และบริหาร
จัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา

- มีระบบ มีกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การพัฒนาและ

- มีระบบ มีกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการน าระบบกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร

- มีระบบ มีกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการน าระบบกลไก
การพัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร



 ๔๗ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
กระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรจาก
ผลการประเมิน 

จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

เห็นชัดเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
           - การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
            หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ได้มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรเป็นหลักสูตร
ปรับปรุงปี ๒๕๕๕ พัฒนาขึ้นจากหลักสูตร ๒๕๔๙ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยโครงสร้างหลักสูตรมีหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต แบ่ง
หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ๑) 
หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต ๒) หมวดวิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต ๓) 
หมวดวิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต และ ๔) วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวม
ทั้งสิ้น ๓๙ หน่วยกิต รายวิชาทุกรายวิชานอกจากเน้นทฤษฎีตามแนว
สังเขปรายวิชาแล้วยังมีการสอดแทรกหัวข้อธรรมหลักธรรม ซึ่งถือ
เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตรงตามปรัชญาของหลักสูตรด้วย 
และเพ่ิมบทบาทของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ในการใช้ความรู้
อย่างบูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการเรียน
การสอนที่หลากหลายเพ่ือให้ได้มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้เทคโนโยยี
สารสนเทศและทักษะด้านอื่นๆ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการ

๕.๑-๑ มคอ. ๒ 
๕ .๒ -๒  โ ค ร ง ส ร้ า ง
หลักสูตร หรือคู่มือนิสิต 



 ๔๘ 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
สอนไปสู่การออกแบบรายวิชาที่ก าหนด จ า มคอ.๓ ในภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน และ
ข้อเสนอแนะในการออกแบบรายวิชาใน มคอ.๕ เพ่ือน าผลไป
พัฒนาการเรียนการสอนในการศึกษาต่อไป 
              ทั้งนี้ได้น าเข้าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประชุม
ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ซึ่งจากผลการประชุมพบว่าสาระในรายวิชามีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับ
ปรัชญาและแนวคิดการบริหารงานหลักสูตร คือ วิชาพระพุทธศาสนา
ในพระไตรปิฎก ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงได้เสนอต่อที่
ประชุมต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือขออนุมัติ
ปรับปรุงสาระบางประการในรายวิชาดังกล่าว จากนั้นประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้นัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ
ปรับปรุงรายวิชา พระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร และเพ่ือด าเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ บัณฑิต
วิทยาลัย ให้ทราบโดยล าดับ แต่ไม่ได้แจ้งให้สภาวิชาการทราบ เพราะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
               - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์นั้น 
               ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
พ ระ พุ ท ธศาสน า  มี ก ารป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ให้ ทั น สมั ย  โด ย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ประเมินหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
๒๕๕๒  และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ แจ้ง
ออกแบบหลักสูตรเพ่ืออนุมัติเปิดหลักสูตรมีการพิจารณาเพ่ือปรับปรุง
เพ่ือหาสาระของรายวิชาตามข้อเสนอแนะซึ่งได้จาก ผลการประเมิน
ของอาจารย์ผู้สอน, นิสิต, ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ามา
ปรับปรุงเพ่ือหาสาระรายวิชาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในรายวิชา 
การศึกษากับพระพุทธศาสนา โดยมีการเพ่ิมกระบวนการเรียนการ
สอนและเพ่ือหาสาระเกี่ยวกับกับงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา 
เพ่ือที่จะให้ตรงกับความต้องการของนิสิต 
              ในกระบวนการทั้งสองเรื่อง คือ การออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้ าวหน้ าในศาสตร์ส าขานั้ นๆ  ได้ น า เข้ าที่ ป ระชุ ม



 ๔๙ 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการในทั้งสอง
เรื่องว่ามีจุดบกพร่องและมีปัญหาในกระบวนการด าเนินอย่างไร จาก
ผลการประชุมท าให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงคือ การปรับปรุงหลักสูตร
ควรจะมีการสอนเสริมในหัวข้อที่เกี่ยว AEC ดังนั้นคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
ประชุมกันและมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าอบรมพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือให้น าไปประกอบการบรรยายหรือการ
เรียนการสอนในสาขาฯ และในอนาคตจะต้องพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอนให้สอดคล้องกับบริบทของความเป็น 
AEC มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ตรงตามต้องการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๓ ผ่าน ๓ บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐ 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
        คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาโดย
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
ประเด็นที่ต้องรายงาน 
 - การก าหนดผู้สอน 

 - การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดการเรียนการสอน 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- มีการน าระบบ
กลไกการวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ มี
กลไกการวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- มีการน าระบบ
กลไกการวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการน าระบบกลไก
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
 

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการน าระบบกลไก
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
 



 ๕๑ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
 

 - มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 
 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 
มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนจาก
ผลการ
ประเมิน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนจากผลการ
ประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเห็นชัด
เป็นรูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๕.๒. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาได้จัดประชุม
คณะผู้บริหารหลักสูตร เพ่ือวางแผนโดยคิดวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาใน 
มคอ.๒ เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ใช้คุณสมบัติ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๒ 
ปี จากนั้นให้ผู้มีคุณสมบัติและผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา จากนั้นผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานผู้สอน 
เพ่ือด าเนินการออกแบบการสอนในรายวิชาต่อไป 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้มีการเปิดสอนในรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์, 

๕ .๒ -๑  ค า สั่ ง แ ต่ งตั้ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ .๒ -๒ ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
อ า จ า ร ย์ ร า ย วิ ช า /
ตารางสอน 



 ๕๒ 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
วิชาภาษาอังกฤ, วิชาพระพุทธศาสนาเถรวาท, วิชาพุทธปรัชญา, วิชาการ
ใช้ภาษาบาลี ๒, วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา, วิชาสัมมนา
พระพุทธศาสนา, วิชากรรมฐาน, วิชาการใช้ภาษาบาลี ๑, และวิชา
สัมมนาพระพุทธศาสนา  จากนั้นปีนี้เป็นปีที่ ๒ ที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา MCU 003 MCU004 เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานในการ
เรียนรู้และประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดมีคุณวุฒิตรง
ตามที่ก าหนดและมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) มาสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนด้วย 
- ระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มอค.
๓) และการจัดการเรียนการสอน 
        หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาพระพุทธศาสนามีระบบ
การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓) 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วางแผนจัดการติดตามและจัดคู่มือการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดท า มคอ.๓ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผลในรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และมีการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนน าไปจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ ได้น าผลจากข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไข มคอ.๓ พร้อมกับน าเสนอ 
มคอ.๓ แก้ไขแล้วให้ประธานหลักสูตรทราบและด าเนินการสอนตามแผน
ที่ก าหนดในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
สาขาวิชาฯ ได้พิจารณารับรองนอกจากนี้ยังมีการก ากับติดตามหรือตรวจ
เยี่ยมการจัดการเรียนการระหว่างที่ผู้รับผิดชอบในรายวิชาท าการสอน
เพ่ือให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน และ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไข (มคอ.๕) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ยังได้มีการประชุมเพ่ือ
ประเมินกระบวนการเกี่ยวกับระบบก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓) และการจัดการเรียนการสอน ผลจากการ
ประชุม พบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เวลาในการก ากับติดตาม
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้น้อยเกินไป เนื่องจากมีภาระหน้าที่หลาย
ต าแหน่งท าให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบติดตามดังกล่าว ซึ่งผลการ
ประเมินดังกล่าวนั้นเมื่อเห็นข้อบกพร่องของกระบวนการแล้วจึงได้
ปรับปรุงแก้ไขโดยการก าหนดปฏิทินตารางในการประชุมตรวจสอบผล



 ๕๓ 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การด าเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะเพ่ือที่จะให้เวลาใน
การตรวจสอบโดยประชุมทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ และจากการ
ปรับปรุงในครั้งนั้นมีผลท าให้มีการประชุมในกรอบระยะเวลาดังกล่าวและ
ท าให้มีการก ากับติดตามในเรื่องดังกล่าวดีขึ้นเป็นผลท าให้แผนการเรียนรู้
ตรงตามที่หลักสูตรก าหนดสอดคล้องกับความเป็นจริงและสภาพของ
รายวิชา 
                - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
       หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีระบบ
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้
เทียบเคียงเพ่ือการตรวจสอบชื่อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตน าเสนอขอจัดท า ทั้งนี้
เพ่ือป้องกันการซ้ าซ้อนของชื่อวิทยานิพนธ์และมอบหมายให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลงานของนิสิตให้ทันสมัยเข้ากับศาสตร์และ
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้เกิดคุณภาพงานของนิสิต 
         - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่
มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
         หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาได้มี
ระบบกลไกการแต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ป รึกษ าวิทยานิ พนธ์  ดั งนี้  ๑ . 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ สกอ.ก าหนดเกี่ยวกับ
คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา ๒. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์โดยผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เสนอต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติในค าสั่งแต่งตั้งซึ่งการด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาดังกล่าวนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติ
จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งทั้ง ๕ คนมีคุณสมบัติตรงตามที่ สกอ.
ก าหนดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว ได้
ด าเนินไปตามล าดับขั้นตอนและตามเกณฑ์ว่าด้วยภาระงานของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร กล่าวคือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษานิสิตในหลักสูตรนั้นจ านวน ๕ คนต่ออาจารย์ ๑ คน จนกว่า
อาจารย์ที่ปรึกษาจะดูแลนิสิตให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะสามารถรับเป็นที่
ปรึกษาได้อีก 
       - การช่วยเหลือ ก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 



 ๕๔ 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
        หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางกรอบการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม
การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงวันสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์โดยได้จัดท าเป็นประกาศดังนี้ ๑) ก าหนดวันสอบหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ๒) ก าหนดวันส่งโครงร่างเพ่ือขออนุมัติหัวข้อและ
โครงร่าง ๓) ก าหนดส่งบทที่ ๑-๓ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ๔) ก าหนด
ตรวจสอบสอบเครื่องมือวิจัย ๕) ก าหนดท าหนังสือเพ่ือทดสอบเครื่องมือ
วิจัย ๖) ก าหนดส่งผล Alpha เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ๗) ก าหนดวัน
ท าหนังสือเพ่ือลงพ้ืนที่วิจัย ๘) ก าหนดส่งบทที่ ๔ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง ๙) ก าหนดส่งบทที่ ๕ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ๑๐) ก าหนด
วันตรวจสอบความพร้อมวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ก่อนสอบ ๑๑) ก าหนด
วันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และ ๑๒) ก าหนดวันน าเสนอผลงานหรือ
เผยแพร่ผลงาน (Proceedings) 
        ซึ่ง ๑๒ ขั้นตอนนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนที่ได้ประกาศไว้ ซึ่ง
จากผลการด าเนินการดังกล่าวท าให้นิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่ขึ้นสอบหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ๑๗ รูป/คน สามารถสอบป้องกันและส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดจ านวน ๗ รูป/คน คิดเป็น ๙๘.๖๑ เปอร์เซ็นต์ 
ยังมีผู้ไม่ส าเร็จการศึกษาเนื่องจากมีปัญหาด้านต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม
อาจารย์ที่ปรึกษาก็ยังคงพยายามติดต่อและกระตุ้นให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนเท่าที่เวลาจะเอ้ืออ านวย และคาดว่าน่าจะมาสอบป้องกันพร้อมๆ 
กับรุ่นน้อง ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ 

ส่วนการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษานั้นหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) ขึ้นในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตนครสวรรค์ เพ่ือให้นิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรได้มีเวทีในการน าเสนอบทความวิจัย ซึ่งจากนิสต
ทั้งหมด ๑๗ รูป/คน   
       จากผลการด าเนินการตามกระบวนการทั้งหมดใน ๓ เรื่อง คือ การ
ควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ , การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญหรือสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษานั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/



 ๕๕ 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
สาขาวิชาฯได้น าเข้าที่ประชุมเพ่ือประเมินผลกระบวนการทั้ง ๓ เรื่องว่ามี
กระบวนการใดที่ไม่เหมาะสมหรือมีจุดบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไข ซึ่งจากผลการประชุม พบว่า ในเรื่องการควบคุมวิทยานิพนธ์นั้นไม่มี
ปัญหาเพราะได้จัดท าระบบตรวจสอบไว้ดีแล้ว การแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาพบว่ามีปัญหาในเรื่องอัตราส่วนอาจารย์ : นิสิตที่ยังเกินอัตราส่วน 
๑ : ๕ ส่วนการช่วยเหลือก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์พบปัญหาที่ควร
ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย คือนิสิตที่ เป็นบรรพชิตจะติดกิจนิมนต์และ
ภาระหน้าที่ความเป็นพระสังฆาธิการจึงท าให้บางช่วงเวลาไม่มาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาตามแผนที่หลักสูตรก าหนดไว้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึงปรับตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตเฉพาะราย
เพ่ือให้สะดวกและเกิดความคล่องตัว ท าให้นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ตามเกณฑ์ และส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๓ ผ่าน ๓ บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน  

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
        คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาโดย
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
ประเด็นที่ต้องรายงาน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ 
มคอ.๗) 
 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
ประเมิน
ผู้เรียน 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การประเมิน
ผู้เรียนไปสู่
การปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
ประเมินผู้เรียน
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียน 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียน 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
ประเมิน
ผู้เรียน 

- มีการน า
ระบบกลไก
การประเมิน
ผู้เรียนไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียน 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียนจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการน าระบบ
กลไกการประเมิน
ผู้เรียนไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การประเมินผู้เรียน
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการน าระบบกลไก
การประเมินผู้เรียนไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียนจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียนเห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 



 ๕๗ 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกส
าร/
หลัก
ฐาน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้วางการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้และวีการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ใน มคอ.๒ แล้วน ามาวางแผนประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.๓ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบเพื่อดูความสอดคล้องตาม มคอ.๒ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการออกแบบประเมินผู้เรียน
สอดคล้องตามผลลัพธ์ใน มคอ.๒ และมีการประเมินด้วยวิธีการหลากหลายครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ ประเมินการเข้าชั้นเรียน 
ประเมินจากการทดสอบที่เป็นอัตนัย ประเมินชิ้นงาน ประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
การสังเกตพฤติกรรม การท างานเป็นทีม ความมีระเบียบ วินัย และมีการใช้แบบประเมินเพ่ือ
วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 จากกระบวนการในเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าวได้มีการประเมินจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชาฯ โดยการน าสู่ที่ประชุม ผลจากการประชุม พบว่า
รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้หลากหลายเกินไป ควรมีรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถวัดได้
ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนด ซึ่งจากผลการประชุม
ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดท ารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งปรับปรุง
จากแบบเดิมที่มีหลากหลายวิธี ให้เหลือเพียงการประเมินการเข้าชั้นเรียน การทดสอบอัตนัย 
การคิดวิเคราะห์ และการประเมินชิ้นงาน 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 หลั กสู ต ร พุ ท ธศาสตรมห าบัณ ฑิ ต  ส าขาวิช าพระพุ ทธศาสนา โดยคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอมา มีตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินตามแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้  การให้คะแนนและการตัดเกรดการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และส่งส านักงานทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผลต่อไป 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการสุ่มทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ จ านวน ๓หมวดรายวิชาจากทั้งหมด ๑๔ รายวิชา คือ หมวดวิชาว่าด้วยแนวคิด
ทฤษฎี หมวดวิชาว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัย และหมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์ใช้ พบว่า มีการ
ด าเนินการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล สอดคล้องกับแผนการประเมินผลการเรียนรู้

๕ .๓ -
๑ ผล
ก า ร
ประเ
มิ น
ออนไ
ลน์ 
๕.๓ -
๒ ผล
ก า ร
วิ เคร
า ะ ห์
ผ ล
ก า ร
ประเ
มิ น
ออนไ
ลน์ 



 ๕๘ 

ผลการด าเนินงาน เอกส
าร/
หลัก
ฐาน 

ตามท่ี มคอ. ๒ ก าหนดไว้ 
 - การก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.๕, 
มคอ.๗) 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีการก ากับประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีการ
ด าเนินการตามระบบ คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี แจ้งให้นิสิตประเมินสิทธิ
ภาพการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ในระบบประเมินผลของหลักสูตร และรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.
๗) เสนอต่อผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นิสิตชั้นปีที่ ๒ 
จะด าเนินการประเมินหลักสูตร ตามระบบประเมินของหลักสูตรจัดท ารายงาน สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ ๒ ต่อคุณภาพของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) เสนอต่อผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดท าแผนก ากับการส่ง มคอ.๕ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.๕ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตร
เป็นผู้ก ากับ และตรวจสอบคุณภาพ เสนอต่อผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ผลการ
ด าเนินงาน พบว่า มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ 
วันหลักสิ้นสุดภาคการศึกษาและสอดคล้องกับ มคอ.๓ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท า มคอ.๗ ภายใน 
๖๐ วัน หลังสิ้นปีการศึกษา มีการจัดท าแผนการก ากับการจัดท า มคอ.๗ พร้อมทั้งมีการ
พิจารณาการจัดท า มคอ.๗ ผลการจัดท า มคอ.๗ พบว่าการด าเนินการจัดท าได้วันตามเวลาที่
ก าหนด และบรรลุตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกตัวบ่งชี้ เสนอต่อผู้อ านวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ และเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
 จากนั้นได้มีการประเมินกระบวนการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการด าเนินการตาม
ระบบได้อย่างครอบคลุมทุกข้ันตอน อย่างไร ก็ตามยังมีข้อที่ควรปรับปรุงบ้างเล็กน้อยคือ ควร
จะมีการตรวจสอบจากผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง จากนั้นได้น าผล
การประเมินมาปรับปรุงโดยได้ท า มคอ.๕ เสนอต่อผู้อ านวยการหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง และเห็นชอบเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาต่อไป 
 - การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 



 ๕๙ 

ผลการด าเนินงาน เอกส
าร/
หลัก
ฐาน 

          หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้ก าหนดระบบและ
กลไกในการประเมินวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตรไว้ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดได้สอดคล้องกัน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหัวข้อหลัก และได้ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ ที่เสนอต่อ ส านักงานการอุดมศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยระบบและกลไกดังนี้คือ 
          การท าวิทยานิพนธ์ หลังจากที่นิสิตเรียนภาคทฤษฎีแล้วซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย
กิต จึ งมีสิทธิ์ เสนอหัวข้อและโครงร่างต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือที่ จะแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อต่อไป ซึ่งท าวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก่อนที่จะเสนอขอสอบตาม
กระบวนการนั้นนิสิตต้องผ่านการสอบประมวลความรู้และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินทั้งสองแบบไว้ คือ การสอบ
ข้อเขียน  การสังเกตการณ์มีส่วนร่วมกับกลุ่มในเพ่ือนิสิตด้วยกัน การสัมภาษณ์ จากนั้นเพ่ือ
ผ่านกระบวนการนี้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
           การสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดวิธีการประเมินผล
วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากนั้นจัดวันประชุมตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ซึ่งมีกรรมการทั้งหมด ๕ คน โดยวิธีการประเมินจะพิจารณาจาก เนื้อหา ความสอดคล้องกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย การใช้สถิติในการวิจัย การตอบค าถามของนิสิต และองค์ความรู้ที่นิสิต
น าเสนอ 
          กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่ทางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนาได้ด าเนินการให้มีการปฏิบัติจริงตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่นิสิต
เข้าศึกษาในกระบวนการสอบท าวิทยานิพนธ์ และได้น ากระบวนการทั้งหมดเข้าสู่ทีประชุม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการที่ปฏิบัติว่าสมควรแก้ไขปรับปรุง
หรือมีปัญหาอะไรเพ่ือที่จะท าให้แก้ไขปรับปรุง จากการประชุม พบว่า ในกระบวนการ
ประเมินควรมีเพ่ิมวิธีการให้นิสิตสาธิตการวิจัยที่นิสิตท าส าเร็จแล้วให้คณะกรรมการเห็นโดย
สรุปโดยสาธิตให้เห็นถึงกระบวนการทั้งหมดด้วยวิธีการท าโฟร์ชาร์ตในแต่ละประเด็น ซึ่งมติที่
ประชุมก็เห็นด้วยและได้น าวิธีการที่ได้จากข้อสรุปของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนั้นมาปรับปรุงกระบวนการประเมินวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่สอบในภายหลัง ซึ่งผล
จากการปรับปรุงกระบวนการนั้น ท าให้เห็นว่านิสิตมีพัฒนาการในการน าเสนองานและมี
ความสามารถในการอธิบายให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทราบมากข้ึนซึ่งถือว่าเป็น
ผลด าส าหรับนิสิตและคณะกรรมการเอง 
 
 



 ๖๐ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๓ ผ่าน ๓ บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
        คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาโดย
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

๑) ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน มคอ.๒ ของหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหลักสูตร 

บรรลุ √  

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ 
๒  ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ มคอ ๑ 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

บรรลุ √  

๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ ๓ และ มคอ ๔ อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

บรรลุ √  



 ๖๑ 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินงานของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ 
๕ และ มคอ ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

บรรลุ √  

๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ ๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

บรรลุ √  

๖ มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ ๓ 
และ มคอ ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

บรรลุ √  

๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ ๗ ปีที่แล้ว 

บรรลุ √  

๘  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศ หรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

บรรลุ √  

๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละครั้ง 

บรรลุ √  

๑๐  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

บรรลุ √  

๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

บรรลุ √  

๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

บรรลุ √  

รวมตัวบ่งชี้ในปีการศึกษาที่รับประเมิน ๑๒ 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน ๑๒ 
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ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน ๑๐๐ 

คะแนนผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม มคอ.๒ 
  ๑. ค่าร้อยละ ๑๐๐ = ๕  คะแนน 
  ๒. ค่าร้อยละ ๘๐ = ๑ คะแนน 
  ๓. ค่าร้อยละไม่เกิน ๘๐ = ๐ คะแนน 
  ๔. ค่าร้อยละทีม่ากกว่าร้อยละ ๘๐ และไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ให้ใช้สูตร
ค านวณหาค่าคะแนน 

๕ 

 
๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร 
จ านวน 

อาจารย์ใหม่ทั้งหมด 
จ านวน 

อาจารย์ใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ 
 มี      ไม่มี    

๓) กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการอบรมบุคลากรใหม่ ๔  
ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และ
พันธกิจที่ต้องปฏิบัติ 

เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ ๕  
ได้ ฝึ ก เทคนิ คและทั กษะเพ่ื อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ 

งานสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ ๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ 

๑  
ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ 

งานสัมมนาวิจัยระดับชาติครั้งที่ ๓ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๑  
ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร 

๑  
ได้เทคนิคและทักษะเพ่ือพัฒนา
งานประกันคุณภาพหลักสูตร 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความ
วิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

๕  
ได้เทคนิคและทักษะเพ่ือพัฒนา
งานวิจั ย  บทความวิจัย  และ
ช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัย 
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อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนา
จิตอาสาในสถาบันการศึกษาในเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 

๑  
ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการ
และการบริการวิชาการเพ่ือ
สังคม 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 

๑  
ได้ เทคนิคและทักษะเพ่ือพัฒนา
งานวิจัย เพ่ือการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

อบรมเชิงปฏิบัติการการบูณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการและ
การวิจัย 

๑  
ได้ เทคนิคและทักษะเพ่ือพัฒนา
การบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
หรือการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Knowledge 
Management (KM) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน 

๑  
ได้ฝึกเทคนิคและทักษะการส่งต่อ
ความรู้ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๓ ผ่าน ๓ บรรลุ 
 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๕.๔-๑ มคอ. ๓ 
๕.๔-๒ มคอ. ๕ 

๕.๔.๓ รายงานการประชุม 

 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๕ 

จุดแข็ง 
ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและสาขาวิชาฯในด้านหลักสูตรถือว่ามีมาตรฐาน

เพราะได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกอบกับเรามี
คณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งในส่วนของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และใน
ส่วนกลางที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือได้ในทุกเรื่อง ประกอบกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา
ฯ มีความมั่นคง (ได้รับการบรรจุ) ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะทุ่มเทเพ่ือพัฒนาหลักสูตรนี้ให้มีคุณภาพยิ่งๆ 
ขึ้นต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
เพ่ือก้าวให้ทันต่อโลกและเหตุการณ์ รวมทั้งประสานกับความเป็นประชาคมอาเซียน ปัจจุบัน

หลักสูตร/สาขาวิชาฯ ได้พัฒนาทักษะในเรื่องภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในอนาคต
ต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการพัฒนาด้านเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หรือต ารา จะต้องมี
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ความเป็นสากลเพ่ือให้สอดคล้องกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นส่วนหนึ่งในการน าไป
ประกอบขอต าแหน่งทางวิชาการที่ระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้นในเรื่องของการวิจัยถือเป็นยุทธศาสตร์
หลักของหลักสูตรที่จะต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในเรื่องนี้ รวมถึงได้เข้าสู่เวทีการน าเสนอหรือเผยแพร่
ผลงานที่เป็นระดับสากลยิ่งขึ้นต่อไปด้วย 



องค์ประกอบที่ ๖  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
        ประเด็นที่ต้องรายงาน 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/สถาบัน โดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีระบบ มี
กลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุ
การเรียนรู ้

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุ
การเรียนรู้
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู้ 

- มีการน าระบบ
กลไกเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู้ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู้ 
 

- มีระบบ มีกลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู ้

- มีการน าระบบ
กลไกเก่ียวกับ
สิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้ไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู ้

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู้จากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
เก่ียวกับสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้

- มีการน าระบบกลไก
เก่ียวกับสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
เก่ียวกับสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้จากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้เห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 

- มีการน าระบบกลไก
เก่ียวกับสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้จาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเปน็
แนวปฏิบัตทิี่ดีไดช้ัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาได้
จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีการส ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการสิ่งสนับสนุนและจัดท ารายงาน ผลการส ารวจ
ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 
เสนอต่อบัณฑิตศึกษา เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการจัดหาสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้และเมื่อพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินงานบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณการ
เรียนรู้ ดังนี้  ๑) จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ , 
โปรเจคเตอร์, ไมโครโฟน, หนังสือ, วิทยานิพนธ์๒) การบ ารุงรักษาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ตรวจสอบความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ ๓) การ
ซ่อมบ ารุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๔) การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และ ๕) การให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีการประเมินกระบวนการโดยก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีการประเมินกระบวนการการด าเนินงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุง
การด าเนินงานการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเพ่ิมขั้นตอนการ
วางแผน เพ่ิมผู้รับผิดชอบ และให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ และมีการถอดบทเรียนการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและได้ท าการประเมินมาพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
          หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มี
การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ มีการจัดพ้ืนที่ สถานที่ส าหรับนิสิต 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่องานกับ
หลักสูตรโดยมี 

๑. ห้องบรรยายทั้งหมด ๗ ห้อง 
๒. ห้องประชุมขนาดเล็ก จ านวน ๓๐ ที่นั่ง จ านวน ๑ ห้อง 
๓. ห้องประชุมขนาดกลาง จ านวน ๑๐๐ ที่นั่ง จ านวน ๑ ห้อง 

๖ .๑ -๑  ค อ ม พิ ว เต อ ร์ /
โปรเจคเตอร์ /เครื่องเสียง 
๖.๑-๒ ห้องสมุดสาขา 
 



๖๗ 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๔. ห้องประชุมขนาดใหญ ่จ านวน ๒,๐๐๐ ที่นั่ง จ านวน ๑ ห้อง 
๕. ห้องส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ ห้อง 
๖. ห้องรับรองคณาจารย์ จ านวน ๒ ห้อง 
๗. ห้องส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑ ห้อง 
๘. สิ่งอ านวยความสะดวกที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน

ประกอบด้วย 
- มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ จ านวน ๑๐ เครื่อง 
- มีคอมพิวเตอร์ PC จ านวน ๒๐ เครื่อง 
- มีโปรเจคเตอร์ จ านวน ๑๐ ชุด 
- มีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

จ านวน   ๑๔๔ เรื่อง 
- มีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

จ านวน ๔๑๕ เรื่อง 
- มีหนังสือเกี่ยวกับสาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน ๑,๐๐๐ 

เรื่อง 
     ซึ่งทั้งหมดนี้หลักสูตรได้มีการก าหนดวิธีการขอใช้ซึ่งต้องผ่านการ
เห็นชอบของผู้บริหารหลักสูตร และจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ได้ผ่านวิธีการส ารวจ วิเคราะห์ ของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร แล้วน าเสนอต่อผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือ
จัดหาส่งสนับสนุนเหล่านี้ 

 - กระบวนการปรับปรุงตามแผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผลการประเมินความพึงพอใจ และ
ได้ท าผลการประเมินในเรื่องที่ควรปรับปรุงดังกล่าวไปปรับปรุงคือ 
จ านวนวิทยานิพนธ์ สถานที่ที่ ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน
คอมพิวเตอร์ หลังจากการด าเนินการปรับปรุงแล้วจัดท าการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกเรื่อง ดังนี้ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๓ ผ่าน ๔ บรรลุ 
    



๖๘ 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๖ 

จุดแข็ง 
ในด้านสิ่งสนับสนุนการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 
จนถึงปัจจุบัน ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ๓ 
หลักสูตร และระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ๒ หลักสูตร ในภาพรวมถือว่ามีความ
พร้อมในด้านสิ่งสนับสนุนการศึกษาสูงมาก ทั้งในเรื่องอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และเครื่องอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ประกอบกับในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้รับงบประมาณสนับสนุนอีก ๓๑ ล้านบาทเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๔ 
ชั้นอีกหนึ่งหลัง เพ่ือที่จะรองรับการพัฒนาหลักสูตรและขยายจ านวนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้
มากขึ้นและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมากข้ึน  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือเสถียรภาพของคลื่นสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่เริ่มจะมีปัญหา

ติดขัดอยู่ ในบางช่วง ทั้งนี้ทีมงานที่ดูแลและบริษัทเครือข่ายได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันคนไทยใช้
อินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น และใช้เกือบทุกช่วงขณะเวลา ฉะนั้นปัญหาเรื่องสัญญาณก็อาจจะมีปัญหา
โดยเฉพาะระบบไร้สาย (WIFI)แต่ในอนาคตเนื่องจากเราได้วางระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติค (ใยแก้ว
น าแสง) ไว้ทุกอาคาร การที่จะน าระบบเครือข่ายสัญญาณส่งผ่านระบบใยแก้วน าแสงมาเป็นช่องทาง
ในการส่งสัญญาณไปยังห้องเรียนต่างๆ ก็อาจจะเป็นแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาข้างต้นนี้ได้ดียิ่งขึ้น 

 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

วัสดุและอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการศึกษามีความพร้อมสูงมาก ต่อไปจะต้องพัฒนา
ผู้รับผิดชอบและผู้ใช้ทั้งคณาจารย์ นิสิตให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ เพ่ือที่จะได้ใช้ประโยชน์
จากวัสดุและอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการศึกษาเหล่านั้นได้เต็มศักยภาพ และมีความคุ้มค่า คุ้มราคา
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 



๖๙ 

บทท่ี ๓ 
 

การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

๓.๑  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

ปัญหาการทับซ้อนในเรื่องของ
เวลาและกิจกรรมในบทบาท
หน้าที่  ที่ผู้ เรียนด ารงสถานะ
หรือต าแหน่งที่อาจจะส่งผลให้
เว ล า เรี ย น ใน บ างรู ป /ค น 
อ า จ จ ะ ได้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ 
ประกอบกับในภาพรวมของ
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยที่ มี
บ ริ ษั ท เป็ น อ งค์ ก รที่ รั บ ใช้
พระพุทธศาสนา จึงอาจจะมี
งานกิจกรรม ประเพณี หรือ
ประเด็น อ่ืนใดที่ จ าเป็นต้อง
เลื่อนหรือขยายเวลาในภาค
การศึกษาออกไปอีก เช่น การ
สอบนักธรรม/บาลี หรืออ่ืนๆ 

ไม่กระทบโดยตรงเนื่องจากการ
ด ารงสภาพมหาวิทยาลัยแห่งคณะ
สงฆ์ไทยในปัญหาที่พบกลับมองว่า
เป็นกลิ่นไอหรือเสน่ห์ที่เกิดขึ้นใน
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
เนื่องจาก ๑ ในพันธกิจส าคัญของ
ความเป็น ถาบันอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งภาระ
งานของคณะจารย์และอัตลักษณ์
ของนิสิต มจร. ที่เกี่ยวกับงานท านุ
บ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ก็
ถือว่า นั่นคือถือได้ว่าเวลาหรือ
สภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นกลับเป็น
ผ ล ดี ที่ ท า ใ ห้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
คณาจารย์ และนิสิตได้ด าเนินการ
ตามพันธกิจที่วางไว้อย่างสมบูรณ์
แล้ว 

การป้องกันและแก้ไขที่ดีที่สุด
คือการท าความเข้าใจ เข้าถึง 
แล้วน ามาพัฒนา จากปัญหาที่
เ กิ ด ขึ้ น สิ่ ง ที่ จ ะ น า ไ ป สู่
ป ระ โยชน์ อย่ างสู งสุ ดทาง
การศึกษาคือการที่ จะต้อง
ส ร้ า งทั ศ น ค ติ เชิ งบ ว ก ให้
คณาจารย์หรือนิสิตได้ใช้เวลา
ในห้ ว งที่ คิ ด ว่ า เป็ น ปั ญ ห า
ข้างต้น น าไปสู่การบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนด้าน
การวิจัย ทั้งนี้เพ่ือจะได้น าเอา
องค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการ
เรียนการสอนจากรุ่นสู่รุ่นใน
อนาคตต่อไป 

 
๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   

   

   

 



๗๐ 

๓.๓ การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
................................................................................................................................................................
........................................................................................ ........................................................................  
........................................................................................ ........................................................................ 
 

๓.๔ การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กระบวนการประเมิน 
................................................................................................................................................................
...................................................................... ..........................................................................................  
......................................................................................... ....................................................................... 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
................................................................................................................................................................
......................................................................................... .......................................................................  
......................................................................................... ....................................................................... 
 

๓.๕ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
 
๓.๖ ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 



๗๑ 

บทที่ ๔ 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร 
  

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๑      
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี ๒     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๔ คะแนน ผ่าน ๔.๓๕ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๒๖.๖๖ ๓.๓๓ ไมบ่รรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒   ๓.๘๔  
องค์ประกอบที่ ๓     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๓  คะแนน ผ่าน ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ๓  คะแนน ผ่าน ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ๓  คะแนน ผ่าน ๓ บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๓   ๓  
องค์ประกอบท่ี ๔     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๓  คะแนน ผ่าน ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ๓  คะแนน ผ่าน ๓.๓๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ๔  คะแนน ผ่าน ๔ บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี ๔   ๓.๒๕  
องค์ประกอบท่ี ๕     
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ๓  คะแนน ผ่าน ๓ ผ่าน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ๓  คะแนน ผ่าน ๓ ผ่าน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ๓  คะแนน ผ่าน ๓ ผ่าน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ ผ่าน 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๕   ๓.๕  
องค์ประกอบท่ี ๖     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ๓  คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (๑๓ ตัวบ่งช้ี)   ๓.๔๑ บรรลุ 
 

 



๗๒ 

๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑-๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย 
๒.๐๑-๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑-๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี 
๔.๐๑-๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 

๑ ผ่าน/ไมผ่่านการประเมิน หลักสตูรได้/ไมไ่ดม้าตรฐาน 

๒ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

๒-
๖ 

๒   ๑.๒(๔.๓๕) 
๒.๒(๓.๓๓) 

๓.๘๔ ระดับคณุภาพด ี

๓ ๓ ๓.๑ (๓.๐๐) 
๓.๒ (๓.๐๐) 
๓.๓ (๓.๐๐) 

  ๓.๐๐ ระดับคณุภาพปานกลาง 

๔ ๓ ๔.๑ (๒.๖๗)
๔.๒ (๔.๐๐) 
๔.๓ (๓.๐๐) 

  ๓.๒๒ ระดับคุณภาพดี 

๕ ๔ 
๕.๑ (๓.๐๐) 

 

๕.๒ (๓.๐๐) 
๕.๓ (๓.๐๐) 
๕.๔ (๕.๐๐) 

 ๓.๕๐ ระดับคุณภาพดี 

๖ ๑  ๖.๑ (๔.๐๐)  ๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี 

รวม ๑๓ ๓.๑๐ ๓.๗๕ ๓.๘๔ ๓.๔๑ ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพดี 
ระดับ

คุณภาพดี 
ระดับ

คุณภาพดี 
  

 


