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ก 
 

 
ค าน า 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับวิทยาเขตประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๙เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน การก าหนดงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นเอกสารที่วิทยาเขตนครสวรรค์ด าเนินการจัดท าขึ้น
จากผลสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (กรกฎาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยด าเนินงานภายใต้ ๕ องค์ประกอบคุณภาพ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 
๒๕๕๙ 

งานนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของวิทยาลัย 
ที่ได้ให้ข้อมูลและความร่วมมือเป็นอย่างดี และเสียสละเวลาทุ่มเทในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองฉบับนี้ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยที่ผ่านมา 

ในการนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้จะด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยา
เขตนครสวรรค์ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับวิทยา
เขต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
 

 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
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สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ง 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 
 ๑.๑  ประวัติความเป็นมา ๑ 
 ๑.๒ สุภาษิต ๖ 
 ๑.๓ ปรัชญา ๖ 
 ๑.๔ ปณิธาน ๖ 
 ๑.๕ วิสัยทัศน์ (Vision) ๖ 
 ๑.๖ พันธกิจ ๖ 
 ๑.๗ สัญลักษณ์และตรา ๗ 
 ๑.๘ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ๗ 
 ๑.๙ อัตลักษณ์บัณฑิต ๗ 
 ๑.๑๐ สีและต้นไม้ ๘ 
 ๑.๑๑ วัตถุประสงค์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ ๘ 
 ๑.๑๒ โครงสร้างการบริหารงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ๘ 
 ๑.๑๓ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๑๓ 
 ๑.๑๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑๓ 
 ๑.๑๕ หลักสูตรและจ านวนนิสิต ๑๖ 
 ๑.๑๖ อาจารย์และบุคลากร ๑๗ 
 ๑.๑๗ ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ และทรัพยากร

สารสนเทศ 
๒๖ 

 ๑.๑๘ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓๒ 
บทที่ ๒ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ๓๕ 
 องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต ๓๕ 
 องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย ๕๒ 
 องค์ประกอบที่ ๓  การบริการทางวิชาการ ๖๓ 
 องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๗๑ 
 องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ ๗๖ 
บทที่ ๓ สรุปผลการประเมิน ๙๐ 



ค 
 

 ๓.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙๐ 
 ๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙๑ 
ภาคผนวก ๙๒ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน ๙๓ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๙ 
๙๕ 

 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
วิทยาลัย และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๙๗ 



ง 
 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครสวรรค์ มีผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ รวมถึงผลการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สรุปได้ดังนี้ 
 
๑. ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิด

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๐ หลักสูตร โดยจ าแนกเป็นหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๕ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน ๓ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 
จ านวน ๒ หลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๔๙ รูป/คน นิสิตทั้งสิ้น 
๖๘๘ รูป/คน จ าแนกเป็น ระดับ ปริญญาตรี จ านวน  ๔๗๑ รูป/คน ระดับปริญญาโท จ านวน   ๑๑๒ 
รูป/คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๖๕ รูป/คน  

การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ วิทยาเขตนครสวรรค์ได้มีการจัดโครงการสร้างเขื่อข่าย
และให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต การเขียนบทความทาง
วิชาการและจัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ส่วนในกลุ่มนิสิต 
ได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนิสิตทุกชั้นปี  

วิทยาเขตนครสวรรค์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ และระบบฐานข้อมูล
ประวัตินิสิต การดูเกรดออนไลน์ เป็นต้น 

จากการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ โดยภาพรวมมีผลการด าเนินงานระดับดีมาก ได้ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
๔.๐๒ ผลการด าเนินงานระดับดี บรรลุ ๔ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ระดับ ๔.๘๕ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๔ จ านวนนิสิตเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ระดับ ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๕ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี ๕ คะแนน ระดับ ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ๕ คะแนน ระดับ ๕ 

ไม่บรรลุ ๒ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ระดับ ๓.๓๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ ๐.๘๖ 



จ 
 

๑.๒ การวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ มีการก าหนดนโยบาย

ด้านการวิจัยภายใต้การบริหารงานฝ่ายวิชาการและวิจัยส านักวิชาการวิทยาเขตนครสวรรค์ ที่มุ้งเน้น
การวิจัยด้านพระพุทธศาสนา ส าหรับในด้านทุนอุดหนุนการวิจัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้มีการจัดสรร
ทุนในหลากหลายประเภท ได้แก่ ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ ทุนอุดหนุน
การวิจัยในชั้นเรียน ประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบอื่นๆ ที่
ไม่ไช่เงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการสนับสนุนรางวัลการเผยแพร่ผลกงานวิจัยและ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยเพ่ือเป็นแรงจูงใจและก าลังใจส าหรับนักวิจัยที่มีความสามารถผลิต
งานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ด้านการวิจัยอยู่ในระดับ ๔.๖๗ ผลการด าเนินงานระดับดี
มาก บรรลุ ๓ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระดับ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระดับ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ระดับ ๕  

๑.๓ ด้านบริการวิชาการ 
ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ เรือนจ า
กลางจังหวัดนครสวรรค์เป็นหน่วยงานหลักในการในการประสานงานและจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ของวิทยาเขตนครสวรรค์ เช่นโครงการสอนธรรมศึกษาในทัณฑสภาน และมุ่งเน้นแสวงหาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่นโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานส าหรับ
ประชาชนทั่วไป และโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการในรอบปี
การศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ/แก่สังคมที่หลากหลายที่มาจาก
ฐานความรู้ของคณาจารย์จากแต่ละสาขาวิชาและใช้ศาสตร์ทางด้านพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้หลัก
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม ผลการด าเนินงานของวิทยาเขตนครสวรรค์ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคมอยู่ในระดับ ๕ ผลการด าเนินงานระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการ
วิชาการแก่สังคม บรรลุในระดับ ๕ 

๑.๔ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาระกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ส านักวิชาการวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อม

ทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารงานและก าหนด
นโยบาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยโดยหน่วยงานภายในและร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น โครงการมหาจุฬาวิชาการเทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช โครงการสืบสานวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวา
มหาราช และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นต้น ในด้าน
การเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร่ผ่านสื่อ และช่องทางที่หลากหลาย เช่น การ
เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ มาอย่างต่อเนื่อง ผลการด าเนินงานของวิทยาเขตนครสวรรค์
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในระดับ ๕ ผลการด าเนินงานระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม บรรลุในระดับ ๕ 

๑.๕ การบริหารจัดการ 
วิทยาเขตนครสวรรค์ มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยมีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต

นครสวรรค์ มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาเขตนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการชุดต่างๆ ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นในเชิงนโยบายและการตัดสินใจ  

วิทยาเขตนครสวรรค์ มีการจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริการ การเรียน
การสอน และการวิจัย ที่มีความหลากหลาย สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 
พัฒนาการท างานให้มีความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบฐานข้อมูล
บุคคลากร ระบบฐานข้อมูลนิสิต ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ระบบฐานข้อมูลลง
งบประมาณ การเงิน และบัญชี รวมถึงระบบสารสนเทศด้านวารสารวิชาการฯลฯ 

นอกจากนี้ วิทยาเขตนครสวรรค์ ยังได้น าเอาเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบงาน เช่น 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการ
วิจัย ผลการด าเนินงานของวิทยาเขตนครสวรรค์ ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร จากผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษานี้ พบว่า อยู่ในระดับ ๔ ผลการด าเนินงานระดับดี บรรลุทั้ง ๒ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ ระดับ ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ระดับ ๔ 
 
๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 
“ดีมาก” (๔.๕๓) บรรลุ ๑๑ ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุ ๒ ตัวบ่งชี้ โดยเฉลี่ยทั้ง ๕ องค์ประกอบคุณภาพ พบว่า 
องค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดีมาก” จ าวน ๓ องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย 
องค์ประกอบที่ ๓  การบริการทางวิชาการ 
องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” มีจ านวน ๒ องค์ประกอบ คือ  
องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ผู้บริหารของวิทยาเขตนครสวรรค์ เอาใจใส่ต่อการพัฒนานโยบายมหาวิทยาลัย ได้

ติดตามการด าเนินงานและประชุมคณะกรรมชุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
๒. วิทยาเขตนครสวรรค์ มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน การรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่ดี 
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๓. ผู้บริหารวิทยาเขตนครสวรรค์ ให้ความส าคัญกับระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยที่ดีมี
การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการการจัดการความรู้จากงานวิจัย และมีเงินสนับสนุนงานวิจัยอย่างเพียงพอ 

๔. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนให้
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัย 

๕. วิทยาเขตนครสวรรค์ มีระบบและกลไก ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีการพัฒนาด้านสุนทรียภาพตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
๑. ควรพัฒนาระบบและกลไกลการพัฒนาคณาจารย์และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ ามี

ต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 
๒. ควรส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกให้มีผลงานได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่วารสานที่อยู่ในฐาน TCI และระดับนานาชาติมากยิ่งขั้น 
 

องค์ประกอบ เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น 
และระยะยาวในอนาคต 

แผนการพัฒนาในอนาคต 
ให้สอดรับกับเป้าหมาย 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑. พัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ 
และคุณวุฒิที่สูง 

๒. เสนอผลการด าเนินงานหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนาอาจารย์ 
แผนพัฒนาหลักสูตร 

๒. การวิจัย ๑. จัดท าแผนพัฒนางานวิจัย เพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

๒. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย
ให้ทันสมัย 

แผนพัฒนางานวิจัย 
แผนพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศด้านการวิจัย 

๓ การบิรการวิชาการ น ากิจกรรมบริการวิชาการเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการความรู้ บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและวิจัย 

แผนการบูรณาการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

๔. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนะธรรม 

น ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ และ
บูรณาการการเรียนการสอน และกิจกรรม
ของนิสิต 

แผนการจัดการความรู้ 

๕. การบริหารจัดการ ๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทุกรูป/คน 

๒. จัดท าแผนการจัดการความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
มีอยู่เป็นลายลักษณ์อักษร 

แผนพัฒนาบุคลากร 
แผนการจัดการความรู้ด้าน
การปฏิบัติงาน 

 



 
บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑  ประวัติควำมเป็นมำ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่ง
คณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า 
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ 
มีชื่อเดิมว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิม พระ
เกียรติยศของพระองค์สืบไป โดยมีปณิธาน คือ “ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์” 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ก าเนิดขึ้นได้เพราะความด าริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี 
(ประสิทธิ์ มิตฺตธมฺโม ป.ธ.๖, พธ.ด.) (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔ และอดีตเจ้า
อาวาสวัดนครสวรรค์ ได้ปรึกษากันภายในกับพระศรีวิสุทธิคุณ (สฤษฏิ์ สิริธโร ป.ธ.๙) (ปัจจุบัน 
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร., เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์, รองอธิการบดี
วิทยาเขตนครสวรรค์, ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์) เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 
๔ และรองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ (ในขณะนั้น) พระมหาวีระ วรปญฺโญ ป.ธ๙, พม., พธ.บ., ศษ.บ., 
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) วัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์ (ปัจจุบัน พระราชวชิรเมธี , ผศ.ดร., รอง
เจ้าคณะจังหวัดก าแพงเพชร, เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยาบริการฯ จังหวัด
ก าแพงเพชร) ณ กุฏิเทพพิจิตร วัดนครสวรรค์ ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือจัดตั้ ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาชั้นสูงนอกจากการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี พิจารณาเห็นว่า  
พระศรีวิสุทธิคุณ และพระมหาวีระ วรปญฺโญ จักเป็นก าลังส าคัญในการบริหารจัดการการศึกษาแนว
ใหม่ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ เมื่อทั้งสองรูปรับปากว่าจะช่วยกันสนองงานและสานงานตาม
เจตนารมณ์อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

เมื่อเป็นเช่นนั้น พระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี จึงได้ด าเนินการประชุมคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบด้วย พระสุนทรธรรมเมธี 
(ประเทือง ธมฺมาราโม ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดโพธาราม (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) ,  
พระสุธีธรรมโสภณ (วิศิษฎ์ ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๖) รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต 
(ปัจจุบันมรณภาพแล้ว), พระครูพรหมญาณวิกรม (บุญรอด ปญฺญาวโร ป.ธ.๕) (ปัจจุบัน พระราช
พรหมาจารย์ วิ., เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์) พร้อมด้วยเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล
ในเขตการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ และผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 
นายสัมฤทธิ์ พันธุ์ค้า ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (ปัจจุบันข้าราชการบ านาญ) , นายละม่อม ชัยโย 
หัวหน้าฝ่ายสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์บุญเรือง อินทวรัตน์ (ปัจจุบันข้าราชการ



๒ 

บ านาญ, อาจารย์พิเศษวิทยาเขตนครสวรรค์) เพ่ือขอความเห็นใจในการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาคณะสงฆ์นครสวรรค์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือพระภิกษุสามเณร 

พระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี จึงได้มีหนังสือที่ จล. ๑๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอตั้งศูนย์
การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับพระเดช
พระคุณพระเทพญาณโมลี ได้มรณภาพลงอย่างปัจจุบันทันด่วนที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะจากไป
อย่างรวดเร็ว การจากไปของพระเดชพระคุณได้น ามาซึ่งความเสียใจของคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า 
และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 

แต่ด้วยปณิธานของพระเดชพระคุณไม่ได้สูญสลายไปตามสังขารของท่าน ปณิธานความ
ตั้งใจได้ถูกสานต่อโดยมีพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พร้อม
ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในขณะนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
มีหนังสือที่ มจร ๐๐๑.๓/๐๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่องการจัดตั้งศูนย์การศึกษา ณ 
จังหวัดนครสวรรค์ ถึงเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือขอรับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ที่จะด าเนินการสืบเนื่องจากที่ พระเทพญาณโมลีได้เสนอไว้แล้ว ลงนามโดยพระ
มหาสุรพล สุจริโต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน (ปัจจุบัน รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 

จากนั้น พระศรีวิสุทธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ มีหนังสือ จล.๘/๒๕๔๐ ลง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง ยืนยันการจัดตั้งศูนย์ศึกษา มจร วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ความว่า ขอยืนยันว่าจะสืบ
ทอดเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ คื อมี
ความเห็นชอบและอนุญาตให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ส่วนกลางได้ตามประสงค์ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอุปถัมภ์บ ารุงการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาแห่งนี้ตลอดไป และพระสุธีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัด รักษาการแทนเจ้าคณะ
จังหวัดนครสวรรค์ มีหนังสือ จ.๕๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงอธิการบดีมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การขอจัดตั้งศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ความ
ว่า จังหวัดได้พิจารณาเห็นแล้วว่า พระเทพญาณโมลีมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาคณะ
สงฆ์ แม้พระเดชพระคุณท่านจะถึงมรณภาพไปแล้ว ทางคณะสงฆ์จังหวัดก็พร้อมจะให้การสนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาฯ ณ วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือที่ มจร ๐๐๑/๕๒ ลง
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงพระศรีวิสุทธิคุณ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เรื่อง แจ้ง
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ความว่า ทางสภามหาวิทยาลัย มีมติการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจัดตั้งคณะพุทธศาสตร์คณะเดียว
เท่านั้น ส่วนการด าเนินการในรายละเอียดต่างๆ ขอให้ติดต่อประสานงานที่คณะพุทธศาสตร์ ลงนาม
โดย พระรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) 



๓ 

จากมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเหตุให้ก าเนิด “ศูนย์การศึกษา
วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์” โดยใช้อาคารเรียนเทพประสิทธ์วิทยากร 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 ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ พระมหาวีระ วรปญฺโญ ป.ธ.๙, พธ., พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม., พระมหาสมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.
๙, พธ.บ. (ปัจจุบัน พระศรีสุทธิพงศ์ ป.ธ.๙, พธ.บ., กศ.ม. เจ้าคณะอ าเภอลาดยาว, เจ้าอาวาสวัดศรีสุ
ธรรมาราม) และพระอดิศัย ปภสฺสโร Ph.D. (ปัจจุบัน ดร.อดิศัย กอวัฒนา เสียชีวิต) เป็นอาจารย์
ประจ า 

จากนั้นวิทยาเขตนครสวรรค์ได้จัดการเรียนการสอนเริ่มต้นปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็นต้นมา 
ณ วัดนครสวรรค์ เลขที่ ๗๐๒ ถนนโกสีย์ ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และใน
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ “ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์” ได้รับการยกฐานะเป็น 
“วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์” ตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้ง
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ล าดับที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ จนกระทั่งถึง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๐ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ได้ประกอบพิธีย้ายจากวัดนครสวรรค์ มาท าการที่พุทธอุทยาน
นครสวรรค์ เลขท่ี ๙๙๙ หมู่ที่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 

อนึ่ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ วิทยาเขตนครสวรรค์ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาเขต
นครสวรรค์” ตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้ง(ส่วนงาน
เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน
พิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ที่จัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการด้ายนพระพุทธศาสนาแก่สังคม วิจัยองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาสังคม 
และบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน 

เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของวิทยาเขตนครสวรรค์ คือ การ
ถ่ายทอดวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคมทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เพ่ือให้มี
ชีวิตที่สมบรูณ์เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม โดยให้ครอบคลุมพ้ืนที่และชุมชนตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ใน
เขตภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน ซึ่งจะอ านวยโอกาสแก่ผู้สนใจศึกษาทุกสถานภาพให้ได้ศึกษา
ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปอย่างไร้พรมแดน และเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ ตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย เพ่ือส่งเสริม
และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ อย่างลึกซึ่งและ
กว้างขวาง 



๔ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ด าเนินการตั้งแต่เริ่มแรก โดยจัดให้มีการจัดการและบริการทาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา สอดคลองกับ ปณิธาน เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมา
โดยตลอด จนท าให้เป็นเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากสังคมในภูมิภาคที่รับผิดชอบว่าเป็นสถาน
อุดมศึกษาพระพุทธศาสนาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และคุณภาพในการผลิตบัณฑิต จนมี
พระภิกษุสามเณร ผู้สนใจสมัคเข้ารับการศึกษาท่ีวิทยาเขตนครสวรรค์เป็นจ านวนมากทุกปีการศึกษา 

นอกจากนี้ วิทยาเขตนครสวรรค์ มีหน่วยวิทยบริการฯในสังกัดจ านวน ๓ หน่วย
ประกอบด้วย 

๑. หน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี 
๒. หน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 
๓. หน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 

ในปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๙) วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดการศึกษา ๔ 
ระดับหลักสูตรที่เปิดด าเนินการเรียนการสอน 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร , 
ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในแต่ละสาขาโดยมีล าดับดังนี้ 

๑. ระดับประกำศนียบัตร ได้แก่ 
๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วิทยาเขต

นครสวรรค์ เปิดปีการศึกษา ๒๕๔๗ 
๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) วิทยาเขต

นครสวรรค์ เปิดปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. ระดับปริญญำตรี ได้แก่ 

๒.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ)  
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)  เปิดปีการศึกษา 

(บรรพชิต) ๒๕๔๐ 
- สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร ๕ ปี (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) เปิดปี

การศึกษา (บรรพชิต) ๒๕๔๐ (ฆราวาส) ๒๕๕๑  
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) เปิดปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
- สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)  เปิดปีการศึกษา 

(พระภิกษุสามเณร) ๒๕๖๐ 
๒.๒ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) 

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) เปิดปีการศึกษา (บรรพชิต) 
๒๕๔๕ (ฆราวาส) ๒๕๕๑ 

๒.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ) 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) เปิดปีการศึกษา 

๒๕๕๔ 
๒.๔ หลักสูตรนิติศาสตร์ (น.บ.) 

- สาชาวิชานิติศาสตร์ (พระภิกษุสามเณร) เปิดปีการศึกษา (บรรพชิต) ๒๕๖๐ 



๕ 

๓. ระดับปริญญำโท ๓ สำขำวิชำ ได้แก่  
๓.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม) (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)  เปิดปี

การศึกษา ๒๕๔๙ 
๓.๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) 

เปิดปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
๓.๓ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (พธ.ม) (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)  เปิดปี

การศึกษา ๒๕๕๔ 
๔. ระดับปริญญำเอก ๒ สำขำวิชำ ได้แก่ 

๔.๑ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (พธ.ด) (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)  เปิดปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

๔.๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด) (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)  เปิดปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

นอกจากนี้ วิทยาเขตนครสวรรค์ มีหน่วยวิทยาบริการฯ ในสังกัดจ านวน ๓ หน่วย
ประกอบด้วย 

๑. หน่วยวิทยาบริการฯ ณ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี จัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ 
๑.๑ ระดับประกาศนียบัตร ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
๑.๒ ระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พระภิกษุ) 

และสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์บัณฑิต (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) 
๒. หน่วยวิทยาบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 

๒.๑ ระดับประกาศนียบัตร ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 

๒.๒ ระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พระภิกษุ) 
และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์บัณฑิต (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) 

๓. หน่วยวิทยาบริการฯ ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 
๓.๑ ระดับประกาศนียบัตร ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
๓.๒ ระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พระภิกษุ) 

และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์บัณฑิต (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์) 
วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้มีการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยใน

ทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง มีการน ากลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรในการบริหารอย่างสมุดเพ่ือให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยได้ผ่านการตรวจประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากคณะกรรมการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับอย่างต่อเนื่อง 



๖ 

ในด้านการบริหารจัดการและการด าเนินงานของวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับการสนับสนุน
และอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์นครสวรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเทพปริยัติเมธี , ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัด
นครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้สืบสานปณิธานของพระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี 
(ประสิทธิ์ มิตฺตธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔ วัดนครสวรรค์ ที่ได้แสดง
เจตจ านงประสงค์จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางคณะสงฆ์ให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพ เพ่ือการสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
๑.๒ สุภำษิต ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
๑.๓ ปรัชญำ จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนา

จิตใจและสังคม 
๑.๔ ปณิธำน ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชีพชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณรและ

คฤหัสถ ์
๑.๕ วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นศูยน์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอนล่างและ

ภาคกลางตอนบนโดยเน้นความรู้ด้านพระพุทธศาสนาบรูณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนาจิตใจและสังคมสู่ความยั่งยื่น 

๑.๖ พันธกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งปฏิบัติภารกิจ
หลั กส า คัญ ในฐานะสถานบั น อุดมศึ กษาที่ มี คุณภาพและ ได้
มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการน าความรู้
ทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์
ความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมของคนในชาติอย่างทั่วถึง ซึ่ง
มีพันธกิจที่ส าคัญ ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑) มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความ
รับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ทุกแห่งทั่วโลก 

๒) มุ่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา
มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถานบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้น าไปสู่ความเป็นสากล 

๓) มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มี
การบริหารเพ่ือให้พัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่ งมั่นในการให้บริการวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และ
ความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ 



๗ 

๔) มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วน
ร่ ว ม ในประชาคม โลกด้ า นพระ พุทธศาสนา  โ ดยท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพเพ่ือน าไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่
ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพ่ือเป็นการ
สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร
และสังคม 

๕) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกฎระเบียบ การบริหาร 
และพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๗ สัญลักษณ์และตรำ 

 
๑. พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว)  
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของ
พระเก้ียวมีอักษรย่อว่า ม จ ร และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง 

 

 
๒. เป็นรูปวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลำงเป็นพระเกี้ยว  
เป็นพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบนมีอักษรภาษาบาลี
ว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต รอบกรอบด้านล่างมีอักษรว่า มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๘ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย 
“ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม” 
เอกลักษณ์มหำวิทยำลัย 
“บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา” 

๑.๙ อัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” 



๘ 

๑.๑๐ สีและต้นไม้ 
สีชมพ ูเป็นสีตามวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
ต้นอโศก มีดอกสีแดงสด เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ทนทาน มีทรงพุ่มกว้าง สื่อความหมายถึง

ความสดใส ความแข็งแรง ความคงทน ความเรียบง่าย และความร่มเย็น 
 
๑.๑๑ วัตถุประสงค์ของวิทยำเขตนครสวรรค์ 

๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์อย่างมี
คุณภาพ เพ่ือสนองงานคณะสงฆ์และช่วยเหลือสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ให้ท างานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคณะสงฆ์ สังคม และประเทศชาติ 

๓. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ให้ท าหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม 

๔. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ให้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 
๑.๑๒ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิทยำเขตนครสวรรค์ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้ยึดหลักการบริหารงานแบบกระจายอ านาจและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการปกครองตนเองตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือความเป็น
อิสระคล่องตัว ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน สามารถพัฒนาองค์กรและระบบงานที่เหมาะสมกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดแต่เกิดประโยชน์สูงสุด มีการ
บริหารสอดคล้องกับการแบ่งส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง. ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. ส ำนักงำนวิทยำเขต 
มีภารกิจเกี่ยวกับงานกิจการของวิทยาเขตด้านงานบริหารทั่วไปและบริหารงานบุคล งาน

แผนและงบประมาณ งานทรัพย์สินและพัสดุ งานการเงินและบัญชีของวิทยาเขต 
๑.๑ ส่วนงานบริหาร มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านธุรการ 

ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนารวมทั้งประสานงานกับ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๑. กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานประชาสัมพันธ์องค์กร งานบุคคล 
งานสวัสดิการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานพิธีการประชุม งานนิติการ งานกองทุนพัฒนา รวมทั้ง
ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอมหมาย 

๒. กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ ปฏิบัติงานนโยบายและแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยงานงบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานสารสนเทศ งานติดตามประเมินผล งานประจ าปี 
และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอมหมาย 



๙ 

๑.๒ ส่วนคลังและทรัพย์สิน มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
การศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับงานคลังและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และประสานงาน
เกี่ยวกับงานคลังและทรัพย์สินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานรับ – จ่ายเงิน งานงบประมาณ งาน
ตรวจสอบอนุมัติ งานบัญชี งานพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอมหมาย 

๑. กลุ่มงานการเงิน ปฏิบัติงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการเงิน การรับ
เงิน – จ่ายเงิน จัดเก็บรักษาเงินตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ รายงานยอดเงินคงเหลือเสนอผู้บริหาร
เป็นประจ าที่มีการรับ – จ่ายเงิน ด าเนินการเตรียมจ่ายเงินสดและเช็ค เสนอผู้มีอ านาจสั่งจ่ายลงนาม 
และด าเนินการฝาก – ถอน และโอนฝากทุกประเภท ร่วมทั้งบริหารจัดการ การเงิน เพ่ือให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒. กลุ่มงานบัญชี ปฏิบัติงานจัดท าเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี 
ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี จัดท ารายงานทางการเงิน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓. กลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่
ยานพาหนะและพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ส ำนักวิชำกำรวิทยำเขต  
มีภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการของวิทยาเขตในส่วนงานทะเบียนและวัดผล งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและห้องสมุด งานวิจัย งานมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสักคม 

๒.๑ ส่วนสนับสนุนวิชาการ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ 
งานจัดเก็บข้อมูลเพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผน และด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด งานวิจัย มาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา และงาน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการ ต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์และวางแผนทางวิชาการ เพ่ือให้สอดคลองกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๑. กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ปฏิบัติงานจัดท าคู่มือ การรับสมัครการคัดเลือก
นิสิต และการลงทะเบียน กองทุนการศึกษา ข้อมูลนิสิต และให้บริการเกี่ยวกับทะเบียนประวัตินิสิต 
งานจัดท าระบบการวัดผลการศึกษา แจ้งผลการศึกษาตรวจสอบการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จ
การศึกษา ออกหนังสือส าคัญแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ ปฏิบัติงานห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น จัดหาและให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ 
จัดอบรมบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของวิทยาเขตให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ค้นคว้าหรือสนับสนุนการท างาน รวมทั้งผลิต จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการท างาน
และการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓. กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนา งานวิจัย 
จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย เผยแพร่และน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์รวบรวมและประมวลข้อมูลการ



๑๐ 

ประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา งานฝึกอบรม
และบริการวิชาการ รวมทั้งจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้ องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๔. กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม 
ส่งเสริม สนับสนุน เผยแผ่ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม งานบริการ ฝึกฝนอบรม
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรพชาและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนหรืออ่ืนๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓. วิทยำลัยสงฆ ์
มีภารกิจเกี่ยวกับงานของวิทยาลัยที่เกี่ยวกับงานการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา

ต่างๆ งานกิจการนิสิต 
๓.๑ ส านักงานวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน การจัดการ

เรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ งานกิจการนิสิต และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
๑. กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติงาน

อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
๒. กลุ่มงานวิชาการและวางแผน ปฏิบัติงานจัดท า ปรับปรุง งานวางแผนและ

พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมและประเมินประสิทธิภาพการสอน งานต าราและเอกสาร ทางวิชาการ และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. กลุ่มงานบริการการศึกษาปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ 
งานบัณฑิตศึกษา จัดท าตารางสอน ตารางสอบ ขั้นตอนการจัดสอบ งานฝึกอบรม และงานบริการ
การศึกษา ส่งเสริมกิจการนิสิต งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติสาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม
ของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



๑๑ 

โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตนครสวรรค์ 

 
 

 



๑๒ 

ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครสวรรค์ 
๑. พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
๒. พระครูสิริคีรีรักษ์, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๔. ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
๕. พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๖. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
๗. พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
๘. นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 
๙. นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
๑๐. นางสาวณฐยา ราชสมบัติ ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 

 
กรรมกำรสภำวิทยำเขตนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๑. พระธรรมรตันดิลก ประธานสภาวิทยาเขต 
๒. พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. กรรมการสภาวิทยาเขตโดยต าแหนง่ 
๓. พระครูสิริคีรีรักษ์, ดร. กรรมการสภาวิทยาเขตโดยต าแหนง่ 
๔. พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ดร. กรรมการสภาวิทยาเขตโดยต าแหนง่ 
๕. ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา กรรมการสภาวิทยาเขตโดยต าแหนง่ 
๖. พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. กรรมการสภาวิทยาเขตโดยต าแหนง่ 
๗. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. กรรมการสภาวิทยาเขตโดยต าแหนง่ 
๘. พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี กรรมการสภาวิทยาเขตโดยต าแหนง่ 
๙. พระราชรัตนเวท,ี ดร. กรรมการจากคณาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
๑๐. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม กรรมการจากคณาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
๑๑. ผศ. อานนท ์เมธีวรฉตัร กรรมการจากคณาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
๑๒. พระเทพปัญญาภรณ ์ กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวฒุซิึ่งเปน็พระภกิษุ 
๑๓. พระราชวรเมธ,ี ดร. กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวฒุซิึ่งเปน็พระภกิษุ 
๑๔. พระราชปริยตัิวธิาน, ดร. กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวฒุซิึ่งเปน็พระภกิษุ 
๑๕. พระสิทธินิติธาดา, ดร. กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวฒุซิึ่งเปน็พระภกิษุ 
๑๖. พระนิโรธรักขติ กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวฒุซิึ่งเปน็พระภกิษุ 
๑๗. พระครนูิวฐิสังฆกิจ กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวฒุซิึ่งเปน็พระภกิษุ 
๑๘. พล.อ.อ.ดร. ประจณิ จั่นตอง กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวฒุซิึ่งเปน็คฤหัสถ์ 
๑๙. ศ.ดร. อ านวย ถิฐาพันธ ์ กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวฒุซิึ่งเปน็คฤหัสถ์ 
๒๐. รศ.ดร.สุธ ีอักษรกิตต์ กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวฒุซิึ่งเปน็คฤหัสถ์ 
๒๑. นายวรีะยุทธ ปัน้นว่ม กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวฒุซิึ่งเปน็คฤหัสถ์ 
๒๒. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวฒุซิึ่งเปน็คฤหัสถ์ 



๑๓ 

กรรมกำรวิทยำเขตนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๑. พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ประธานกรรมการประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์ 
๒. พระครูสิริคีรีรักษ์, ดร. กรรมการประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์โดยต าแหน่ง 
๓. พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ดร. กรรมการประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์โดยต าแหน่ง 
๔. ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา กรรมการประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์โดยต าแหน่ง 
๕. พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. กรรมการประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์โดยต าแหน่ง 
๖. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. กรรมการประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์โดยต าแหน่ง 
๗. พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี กรรมการประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์โดยต าแหน่ง 
๘. ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์จากคณาจารย์ประจ า 
๙. รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง กรรมการประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์จากคณาจารย์ประจ า 
๑๐. ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร กรรมการประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์จากคณาจารย์ประจ า 

 
๑.๑๓ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

วิทยาเขตได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๕ ประการ ดังนี้  
๑) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยให้สามารถด าเนินภารกิจตาม

นโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพ  
๒) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาเขต  
๓) เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
๔) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักด้านการบริหาร การจัดการศาสนศึกษา การ

วิจัย การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้
ตามเป้าหมาย 

๕) เ พ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัยด้าน
พระพุทธศาสนา ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
๑.๑๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ วทิยำเขตนครสวรรค์ 

เพ่ือให้เป็นวิทยาลัยตามปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึง
ก าหนดยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

เป้ำประสงค์ที่ ๑  บัณฑิตที่ได้รับการศึกษา เป็นผู้มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
และการ สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกแห่งทั่วโลก 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและสังคม 



๑๔ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานิสิตและขยายโอกาสการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา (พุทธ
ศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) 

เป้ำประสงค์ที่ ๒ มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทาง 
พระพุทธศาสนาระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

เป้ำประสงค์ที่ ๓ มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่
น าไปใช้ประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนานักวิจัยผลิตผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิจัยและการวิจัยระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๗  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ผลงานวิจัยในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียน

การสอน พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆ์ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับการอ้างอิง การน าเสนอ การน าไปใช้ การ
ตีพิมพ์และได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่ สังคมและชุมชนทุกระดับ 
เป้ำประสงค์ที่  ๔ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการทางด้าน

พระพุทธศาสนาแก่สังคม และชุมชนทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ ๑๐  พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการงานวิจัยระดับภูมิภาคและ

ระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑  พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถบริการวิชาการด้าน

พระพุทธศาสนาแก่สังคม ทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ ๑๒  จัดระบบข้อมูลและระบบ การจัดการทรัพยากรองค์ความรู้ เพ่ือ

ถ่ายทอดวิชาการท้ังทรัพยากรบุคคล ทักษะช านาญการ สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถสนองต่อความต้องการได้ตาม
เฉพาะกรณี 



๑๕ 

กลยุทธ์ที่ ๑๓  พัฒนาและเปิดหลักสูตร การอบรม หรือสัมมนา ให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างคุ้มค่า และยกระดับมาตรฐานการคณะสงฆ์หรือ
สังคมคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะสงฆ์ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือความม่ันคงและความเข้มแข็ง ของสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑๕  ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการบริการวิชาการอย่างยั่งยืนระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับทุกภาคส่วน และแสวงหาโจทย์วิจัยเพื่อบูรณาการ
กับการเรียนการสอน/ชี้น า และแก้ปัญหาให้เกิดสันติสุขในสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน 
เป้ำประสงค์ที่ ๕ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๑๖  รณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรมีความตระหนักในเรื่องการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และมีบทบาทในการส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๑๗  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา มรดกทาง
ประเพณีวัฒนธรรมไทยในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๑๘  พัฒนาพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และผลงานบุรพาจารย์ให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๑๙  ส่งเสริมให้นิสิตบุคลากร และชุมชนให้ด ารงวิถีชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้ำประสงค์ที่ ๖ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๒๐ พัฒนานโยบายและแผนการบริหารจัดการให้มีภาพลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ ๒๑ พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการประเมินผลอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒๒ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒๓ ส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๒๔ พัฒนาทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒๕ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณ

ของวิทยาลัยให้มีภูมิคุ้มกัน 



๑๖ 

๑.๑๕ หลักสูตรและจ ำนวนนิสิต 
๑.๑๕.๑ หลักสูตร 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

๕ สาขาวิชา (๕ หลักสูตร) ระดับปริญญาโท ๓ สาขาวิชา (๓ หลักสูตร)และระดับปริญญาเอก ๒ สาขา 
(๒ หลักสูตร) และหน่วยวิทยบริการ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

ตารางแสดงจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

สำขำวิชำ/ 
ระดับกำรศึกษำ 

วข.นครสวรรค ์ นวบ.อุทัยธำน ี นวบ.ก ำแพงฯ นวบ.พิจิตร รวมท้ังสิ้น 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

พระพุทธศาสนา ๑ ๑ ๑          ๑ ๑ ๑ 

สังคมศึกษา ๑            ๑   

รัฐศาสตร์ ๑   ๑         ๒   

รัฐประศาสนศาสตร์ ๑ ๑     ๑   ๑   ๓ ๑  

ภาษาอังกฤษ ๑            ๑   

การจัดการเชิงพุทธ    ๑   ๑   ๑   ๓   

การบริหารการศึกษา  ๑            ๑  

พุทธบริหารการศึกษา   ๑            ๑ 

รวมท้ังสิ้น ๕ ๓ ๒ ๒   ๒   ๒   ๑๑ ๓ ๒ 

 
๑.๑๕.๒ จ ำนวนนิสิต 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีจ านวนสถิตินิสิตของวิทยาเขตนครสวรรค์และหน่วยวิทยบริการ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางแสดงจ านวนสถิตินิสิตของวิทยาเขตนครสวรรค์และหน่วยวิทยบริการ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ที ่ สถำนที ่ ประกำศนียบัตร ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งสิ้น 
๑ วข.นครสวรรค์ ๔๒ ๔๔๑ ๑๑๕ ๖๖ ๖๖๔ 
๒ นวบ.อุทัยธานี ๒๒ ๑๘๕   ๒๐๗ 
๓ นวบ.ก าแพงฯ ๒๐ ๑๗๓   ๑๙๓ 
๔ นวบ.พิจิตร ๒๙ ๑๘๑   ๒๑๐ 
รวมจ ำนวนทั้งสิ้น ๑๑๓ ๙๘๐ ๑๑๕ ๖๖ ๑๒๘๔ 

 



๑๗ 

ตารางแสดงจ านวนสถิตินิสิตจบการศึกษาของวิทยาเขตนครสวรรค์และหน่วยวิทยบริการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ที ่ สถำนที ่ ประกำศนียบัตร ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งสิ้น 
๑ วข.นครสวรรค์ ๔๒ ๘๖ ๖๐  ๑๘๘ 
๒ นวบ.อุทัยธานี ๒๒ ๓๘   ๖๐ 
๓ นวบ.ก าแพงฯ ๒๐ ๓๙   ๕๙ 
๔ นวบ.พิจิตร ๒๙ ๗๒   ๑๐๑ 
รวมจ ำนวนทั้งสิ้น ๑๑๓ ๒๓๕ ๖๐  ๔๐๘ 

 
๑.๑๖ อำจำรย์และบุคลำกร 

๑.๑๖.๑ บุคลำกรสำยวิชำกำร 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการฯ ได้มีบุคลากรสาย

วิชาการ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
๑. จ ำแนกตำมอัตรำกำรกำรจ้ำงของบุคลำกรสำยวิชำกำร ไดด้ังนี้ 
 

ที ่ หน่วยงำน 
บุคลำกรสำยวิชำกำร 

รวมทั้งสิ้น 
พนักงำนฯ อัตรำจ้ำง 

๑ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๒๑ ๒๘ ๔๙ 
๒ หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี  ๑๕ ๑๕ 
๓ หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดก าแพงเพชร  ๑๒ ๑๒ 
๔ หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร  ๑๑ ๑๑ 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น ๒๑ ๖๖ ๘๗ 
 

๒. จ ำแนกตำมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำย
วิชำกำร ไดด้ังนี้ 

 

ที ่ หน่วยงำน จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อำจำรย ์ ผศ. รศ. ศ. 
๑ วข.นครสวรรค์ ๔๙  ๒๔ ๒๕ ๔๐ ๕ ๓ ๑ 
๒ นวบ.อุทัยธานี ๑๕  ๑๒ ๓ ๑๕    
๓ นวบ.ก าแพงฯ ๑๒  ๗ ๕ ๑๒    
๔ นวบ.พิจิตร ๑๑  ๖ ๕ ๑๑    

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น ๘๗  ๔๙ ๓๘ ๗๘ ๕ ๓ ๑ 
 



๑๘ 

รำยนำมบุคลำกรสำยวิชำกำร (เฉพำะวิทยำเขตนครสวรรค์) 
 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ เลขที่ต ำแหน่ง 
๑ พระเทพปริยตัิเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดี/ 

อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

ป.ธ.๙ 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ด. (กิตตมิศักดิ์) 
ศศ.ด. (กิตตมิศักดิ์) 

๑๐๙๑๐๐๑ 

๒ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. รักษาการผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 

๑๐๙๑๐๐๕ 

๓ พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์/ 
อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ป.ธ.๙ 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๑๐๙๑๐๐๒ 

๔ พระมหาไฮ้ ธมมฺเมธ ี รักษาการผู้อ านวยการส านัก
วิชาการ/อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
กศ.ม. (การวิจัยและพัฒนา

การศึกษา) 

อัตราจ้าง 

๕ พระครสูิริครีีรักษ์, ดร. 
(สมคิด กนฺตธมฺโม) 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ/ 
อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๑๐๙๑๐๑๓ 

๖ พระครูนิวิฐศลีขันธ,์ ดร. 
(ณรงค์ สลีวฑฺฒโน) 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหาร/ 
อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

น.ธ.เอก 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๑๐๙๑๐๑๔ 

๗ พระศรสีุทธิพงศ์, ดร. อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

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

๑๐๙๑๐๐๓ 

๘ พระศรสีมโพธิ, ดร. 
(วรัญญู วรญญฺู) 
 

 อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ป.ธ.๗ 
พธ.บ. (ศาสนา) 
M.A. (Buddhist Studies) 
Ph.D.(Indo-Tibetan Studies) 
 
 

๑๐๙๑๐๑๙ 



๑๙ 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ เลขที่ต ำแหน่ง 
๙ ดร.ศิรโิรจน์ นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการ

ทั่วไป/ อาจารย์ประจ า
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

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

๑๐๙๑๐๒๐ 

๑๐ รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง  อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ป.ธ.๙ 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) 
ปร.ด. (การบริหารอดุมศึกษา) 

๑๐๙๑๐๐๗ 

๑๑ ผศ.อานนท์ เมธีวรฉตัร  อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

๑๐๙๑๐๐๘ 

๑๒ ดร.ปฏิธรรม ส าเนยีง  อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 
พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 

๑๐๙๑๐๒๔ 

๑๓ ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสิน  อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

บช.บ. (การบัญชี) 
M.B.A. (บริหารธุรกิจ) 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๑๐๙๑๐๑๖ 

๑๔ ดร.อัครเดช พรหมกลัป ์  อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๑๐๙๑๐๑๕ 

๑๕ ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

ป.ธ.๗ 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
Ph.D. (Social Science) 

๑๐๙๑๐๐๙ 

๑๖ นายศศิกิจจ์ อ่ าจุ้ย หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร ์
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร ์

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๑๐๙๑๐๑๑ 

๑๗ พระราชรตันเวที, ดร. อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
รัฐศาสตร ์

ป.ธ.๗ 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
Ph.D. (Social Science) 

๑๐๙๑๐๐๔ 

๑๘ นายเนาวรตัน์ หอมขจร  หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ป.ธ.๗ 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารฯ) 

๑๐๙๑๐๑๐ 

๑๙ พระครสูิรภิูรินิทัศน ์ หัวหน้าสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 

๑๐๙๑๐๑๕ 



๒๐ 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ เลขที่ต ำแหน่ง 
๒๐ นายธีรพันธ์ เชิญรัมย ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคม

ศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงาน
วิชาการนักจัดการงานท่ัวไป 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทาง

รัฐศาสตร์) 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

๑๐๙๐๐๑ 

๒๑ ดร.คชามาต ชนะศักดิ ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาลัย 
นักวิชาการการเงินและบัญชี 

บธ.บ. (การบัญชี) 
บธ.ม. (ผู้จัดการยุคใหม่) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

๑๐๙๐๐๓ 

๒๒ พระครูนริมิตสังฆกิจ 
(นินนาท ธมฺมนาโท) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

น.ธ.เอก 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

๑๐๙๑๐๒๑ 

๒๓ พระมหาอุดร อุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
 

ปธ.๙ 
น.บ. (นิติศาสตร์บณัฑิต) 
ศน.ม. (การบรหิารการศึกษา) 
พธ.ด. (พทธบริหารการศึกษา) 

อัตราจ้าง 

๒๔ ดร.สามารถ สุขุประการ  อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

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

อัตราจ้าง 

๒๕ ดร.วินัย ทองมั่น  อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์) 
กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

อัตราจ้าง 

๒๖ รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 
 

 อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

กศ.บ.(เคมี) 
กศ.ม. (การแนะแนว) 
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) 

อัตราจ้าง 

๒๗ ผศ.ดร.วิรัช จงอยู่สุข  อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

น.บ. (นิติศาสตร์) 
กศ.บ. (มัธยมศึกษา) 
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ

พัฒนาหลักสตูร) 
กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

อัตราจ้าง 

๒๘ ดร.อานนท์ เหล็กด ี  อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
พธ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) 

อัตราจ้าง 

๒๙ นายจรรยา ลินลา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

อัตราจ้าง 

๓๐ นายกิตติพัทธ์ โมราสุข อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

พธ.ม. (ปรัชญา) 
พธ.บ (พระพุทธศาสนา) 

อัตราจ้าง 

๓๑ นายวัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

ป.ธ.๙ 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

อัตราจ้าง 



๒๑ 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ เลขที่ต ำแหน่ง 
๓๒ พระครสูมุหณ์รงค์ โฆสติธมฺโม อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 
น.ธ.เอก 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

อัตราจ้าง 

๓๓ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

น.ธ.เอก 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
ศศ.ม. (สังคมศึกษา) 

อัตราจ้าง 

๓๔ ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

อ.บ. (Linguistics) 
M.A. (Linguistics) 
Ph.D. (Linguistics) 

อัตราจ้าง 

๓๕ ดร.จุฑาภรณ์ เจมิขุนทด 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

กศ.บ. (มัธยมศึกษา) 
M.A. (English) 
Ph.D. (Comparative Literature) 

อัตราจ้าง 

๓๖ นางสาววลีทิพย์ พงศาวล ี อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
M.A. (linguistics) 

อัตราจ้าง 

๓๗ พระมหายรรยง สุรปญโฺญ, 
ดร. 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
พธ.ด.พระพุทธศาสนา 

อัตราจ้าง 

๓๘ นางสาวภาวินี บุญจันดา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
MA. English (Literature) 

อัตราจ้าง 

๓๙ นางสาวรปรี ยาภรณ์ สโุพธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
สค.ม. (สังคมศึกษา) 

อัตราจ้าง 

๔๐ นางสาวแพรวพัตรา อัจฉริย
ปัญญากลุ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

อัตราจ้าง 

๔๑ นางสาวพูลลาภ จันทร์เฉลิม อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
รัฐศาสตร ์

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 

อัตราจ้าง 

๔๒ นางสาวพัชรินทร์ อยู่เย็น 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
รัฐศาสตร ์

ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 

อัตราจ้าง 

๔๓ นายพงศภัค พวงทอง อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
รัฐศาสตร ์

ร.บ.(รัฐศาสตร์) 
กศ.ม. (บริหารการศึษา) 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 

อัตราจ้าง 

๔๔ นางจารุณี บุญอ่อน อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
รัฐศาสตร ์

ศศ.บ. (ศิลปศึกษา) 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 

อัตราจ้าง 

๔๕ นางสาวศศิกานต์ วิทยโชคกติิคุณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
รัฐศาสตร ์

ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.ม. (ยุโรปศึกษา) 

อัตราจ้าง 

๔๖ พระมหาภาราดร อมรเวที อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 

อัตราจ้าง 



๒๒ 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ เลขที่ต ำแหน่ง 
๔๗ ดร.สมบัติ นวลระออง อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร ์
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

อัตราจ้าง 

๔๘ นางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

ศศ.บ. (บัญชี) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

อัตราจ้าง 

๔๙ นายอาณัติ เดชจิตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

ป.ธ. ๓ 
พธ.บ.รัฐศาสตร ์
รป.ม.นโยบายสาธารณะ 

อัตราจ้าง 

 
๑.๑๖.๒ บุคลำกรสำยปฏิบัติกำร วิทยำเขตนครสวรรค์ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการฯ ได้มีบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ หน่วยงำน 
บุคลำกรสำยวิชำกำร 

รวมทั้งสิ้น 
พนักงำนฯ อัตรำจ้ำง 

๑ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑๐ ๒๖ ๓๖ 
๒ หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี  ๖ ๖ 
๓ หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดก าแพงเพชร  ๙ ๙ 
๔ หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร  ๗ ๗ 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ๔๘ ๕๘ 
 
รำยนำมบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร (เฉพำะวิทยำเขตนครสวรรค์) 
 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ /นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ เลขที่ต ำแหน่ง 
๑ นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ ์ นักจัดการงานท่ัวไป น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ 

พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๑๐๙๐๐๒ 

๒ นางสาวณฐยา ราชสมบตั ิ นักวิชาการการเงินและบัญชี บธ.บ. (การบัญชี) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

๑๐๙๒๐๐๔ 

๓ นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี ศศ.บ. (การบัญชี) 
บธ.ม. (การบัญชี) 

๑๐๙๒๐๐๕ 

๔ นายธนา เทียนจิตราเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วท.บ. (เทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 
บธ.ม. (การจัดการ) 

๑๐๙๒๐๐๗ 

๕ นางสาวชนากานต์ สิงห์เรือง บรรณรักษ ์ คบ. (ชีววิทยา) ๑๐๙๒๐๐๘ 
๖ นางธนพร เครือษา นักวิชาการศึกษา พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ๑๐๙๒๐๐๙ 
๗ นายดิเรก ด้วงลอย นักจัดการงานท่ัวไป น.ธ.เอก  

พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

๑๐๙๒๑๐ 



๒๓ 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ /นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ เลขที่ต ำแหน่ง 
๘ นางสาวชฎาภัทร์ เปีย่ม

อินทร์ 
นักวิชาการศึกษา บธ.บ. (การตลาด) 

พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
๑๐๙๒๐๑๑ 

๙ นางสาวกัญณฏัฐ์ เอี่ยมน้อย นักวิชาการศึกษา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

๑๐๙๒๐๑๒ 

๑๐ นายณฐพัชร์ แนมบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ น.ธ.เอก 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๑๐๙๒๐๑๓ 

๑๑ พระมหานคร วชิรเมธ ี นักจัดการงานท่ัวไป น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 

อัตราจ้าง 

๑๒ นางสาวภัสราพร หมีแสง นักวิชาการศึกษา  น.บ. (นิติศาสตร์) 
รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

อัตราจ้าง 

๑๓ นางสาวกันต์ณสิา สว่างยิ่ง บรรณรักษ ์ ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

อัตราจ้าง 

๑๔ นายนิพนธ์ โอภาษ ี นักวิชาการพัสด ุ วท.บ. (วิทยาศาสตร์) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

อัตราจ้าง 

๑๕ นางสาวณัฐมญชุ์ชนะศักดิ ์ นักทรัพยากรบุคคล พธ.บ. (รัฐศาสตร์) อัตราจ้าง 
๑๖ นายศักดา พลเข้ม นักจัดการงานท่ัวไป น.ธ.เอก 

พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 
อัตราจ้าง 

๑๗ นายชนาเมธ เครือษา นักจัดการงานท่ัวไป พธ.บ. (รัฐศาสตร์) อัตราจ้าง 
๑๘ นางสุวิมล หงษาวรรณ นักวิชาการการเงินและบัญชี บช.บ. (บัญชีบัณฑติ) อัตราจ้าง 
๑๙ นางสาวธีรยา เช่ือรอด นักวิชาการการเงินและบัญชี บธ.บ. (บรหิารธุรกจิบณัฑติ) อัตราจ้าง 
๒๐ นางสาวธัญณิชา ทศไกร นักวิชาการศึกษา วธ.บ. (การจัดการอตุสาหกรรม) อัตราจ้าง 
๒๑ นายชาคริต เถื่อนนก นักวิชาการคอมพิวเตอร์  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) อัตราจ้าง 
๒๒ นางสาวศศิพิชญ์นาถธ์ ดีสิงห ์ นักวิชาการศึกษา ศศ.บ. (อังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) อัตราจ้าง 
๒๓ นายสมเจตต์ เฮงสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ป.๖ อัตราจ้าง 
๒๔ นายสมเกียรติ ด้วงรักษา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ม.๓ อัตราจ้าง 
๒๕ นางสาวสมปอง พรมกลิ้ง นักการภารโรง ม.๖ อัตราจ้าง 
๒๖ นางน้อย อินเพลิน พนักงานท าความสะอาด ป.๖ อัตราจ้าง 
๒๗ นางพิมพ์ใจ อนุเดช พนักงานท าความสะอาด ป.๖ อัตราจ้าง 
๒๘ นางวิไล ชนะศักดิ ์ พนักงานท าความสะอาด ป.๖ อัตราจ้าง 
๒๙ นางอนุโลม เหมือนแพ พนักงานท าความสะอาด ป.๖ อัตราจ้าง 
๓๐ นายบุญเริ่ม คูหาทอง พนักงานท าความสะอาด ป.๔ อัตราจ้าง 
๓๑ นางสาวสุพรรษา วิชาชู พนักงานท าความสะอาด ป.๓ อัตราจ้าง 
๓๒ นายสมพงศ์ เพชรหมัด พนักงานท าสวน ม.๓ อัตราจ้าง 
๓๓ นายวีรชัย ใจเดียว พนักงานท าสวน ป.๔ อัตราจ้าง 
๓๔ นายวิชัย ยงโภชน ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ป.๔ อัตราจ้าง 
๓๕ นายประจวบ คลังสิน พนักงานรักษาความปลอดภัย ป.๔ อัตราจ้าง 
๓๖ นายพงษ์เทพ ชนะศักดิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ป.๖ อัตราจ้าง 



๒๔ 

รำยชื่อบุคลำกรวิทยำเขตนครสวรรค์ที่อยู่ระหว่ำงกำรลำศึกษำต่อ 
ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 
๑. บุคลำกรสำยวิชำกำร 
 

ที ่ ชื่อ – ฉำยำ/นำมสกุล พ.ศ.ที่ลำ สำขำวิชำท่ีลำศึกษำต่อ สถำบัน 

๑ 
ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร ๒๕๔๙ 

ค.ด.(การจัดการการศึกษาและการ
เรียนรู้) 

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 

๓ นายเนาวรัตน์ หอมขจร ๒๕๕๒ กศ.ด. (เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) ม.นเรศวร 
๔ นายวัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล ๒๕๕๓ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มจรส่วนกลาง 
๖ พระโสภณวราภรณ์ ๒๕๕๔ พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มจรส่วนกลาง 
๗ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ ๒๕๕๕ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) มจร ส่วนกลาง 
๘ พระมหาภาราดร อมรเวที ๒๕๕๗ พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มจรส่วนกลาง 
๙ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี ๒๕๕๗ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มจร ส่วนกลาง 

๑๐ พระครูสิริภูรินิทัศน์ ๒๕๕๘ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) มจรวส.นครสวรรค์ 
๑๑ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก ๒๕๕๗ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) มจรวส.นครสวรรค์ 

 
๒. บุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 
 

ที ่ ชื่อ – ฉำยำ/นำมสกุล พ.ศ.ที่ลำ สำขำวิชำท่ีลำศึกษำต่อ สถำบัน 

๑ นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ ๒๕๕๗ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) มจรวส.นครสวรรค์ 
๒ นายดิเลก ด้วงลอย ๒๕๕๘ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) มจรวส.นครสวรรค ์
๓ นางสุวิมล หงษาวรรณ ๒๕๕๙ บธ.ม. (การบัญชี) ม. ราชภัฏนครสวรรค ์
๔ นางสาวณฐยา ราชสมบัติ ๒๕๕๙ บธ.ม. (การบัญชี) ม. ราชภัฏนครสวรรค ์
๕ นางสาวชนากานต์ สิงห์เรือง ๒๕๕๘ พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) มจรวส.นครสวรรค ์
๖ นางสาวธัญณิชา ทศไกร ๒๕๕๘ พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) มจรวส.นครสวรรค ์

 



๒๕ 

๑.๑๗ ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ อำคำรสถำนที่ และทรัพยำกรสำรสนเทศ 
๑.๑๗.๑ งบประมำณวิทยำเขตนครสวรรค์ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาเขตนครสวรรค์ รวมหน่วยวิทยบริการฯ ทั้ง ๓ หน่วย ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๑๖,๖๕๙,๓๒๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสาม
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เงินรายได้รวมหน่วยวิทยบริการฯ ทั้ง ๓ หน่วย จ านวน ๔๘,๗๘๕,๓๒๐ บาท (สี่
สิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น จ านวน ๖๕,๔๔๔,๖๔๐ บาท 
(หกสิบห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยแบ่งได้ดังนี้ 
 
ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามแหล่งที่มา และหน่วยงาน 

หน่วย: บาท 

แหล่ง
งบประมำณ 

วข.นครสวรรค์ นวบ.อุทัยธำน ี นวบ.ก ำแพงเพชร นวบ.พิจิตร รวมทุกหน่วยงำน 

เงินอุดหนุน ๑๕,๐๐๓,๔๘๐ ๖๕๓,๙๖๐ ๕๘๒,๒๘๐ ๔๑๙,๖๐๐ ๑๖,๖๕๙,๓๒๐ 
เงินรายได ้ ๒๖,๐๒๘,๗๖๐ ๕,๘๔๓,๐๔๐ ๕,๑๕๑,๗๒๐ ๑๑,๗๖๑,๘๐๐ ๔๘,๗๘๕,๓๒๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๑,๐๓๒,๒๔๐ ๖,๔๙๗,๐๐๐ ๕,๗๓๔,๐๐๐ ๑๒,๑๘๑,๔๐๐ ๖๕,๔๔๔,๖๔๐ 

 



๒๖ 

๑.๑๗.๒ อำคำรสถำนที่วิทยำเขตนครสวรรค์ 
วิทยาเขตนครสวรรค์ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัด

นครสวรรค์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๑๕๖ ไร่ปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ จ านวน ๗ หลัง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. อำคำรส ำนักงำนวิทยำเขตนครสวรรค์ (อำคำรพระวิสุทธำธิบดี เจ้ำคณะภำค ๔) 
ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๒ ชั้น ทรงไทยประยุกต์พ้ืนที่

ใช้สอย ๗๖๕ ตารางเมตร 
งบประมำณ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 
เจ้ำภำพ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าคณะภาค ๔ และคณะกรรมการสมโภช 

๒๐๐ ปี 
มอบถวำย เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
๒. อำคำรส ำนักวิชำกำรและวิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ (อำคำรพระเทพญำณมุนี) 

ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑ ชั้น ทรงไทยประยุกต์พ้ืนที่
ใช้สอย ๑๖๐ ตารางเมตร 

งบประมำณ ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐บาท 
เจ้ำภำพ พระเทพญาณมุนี (วิศิษฏ์ ปญฺญาปโชโต) รองเจ้าคณะภาค ๔ 
มอบถวำย เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



๒๗ 

 
 

๓. อำคำรรับรอง (อำคำรอัครวงษ์) 
ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑ ชั้น ทรงไทยประยุกต์พ้ืนที่

ใช้สอย ๑๖๐ ตารางเมตร 
งบประมำณ ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐บาท 
เจ้ำภำพ คุณสมพร อัครวงษ์ (ร้านบุญสิริ) 
มอบถวำย เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
๔. อำคำรเรียนรวม (อำคำรพระเทพวิทยำคม “หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ”) 

ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๒ ชั้น ทรงไทยประยุกต์พ้ืนที่
ใช้สอย ๓,๕๘๗ ตารางเมตร 

งบประมำณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
เจ้ำภำพ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) 
มอบถวำย เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



๒๘ 

 
๕. อำคำรเรียน (อำคำร ส.มหำรัช.-) 

ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๔ ชั้น ทรงไทยประยุกต์
พ้ืนที่ใช้สอย ๒,๘๔๒ ตารางเมตร 

งบประมำณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
เจ้ำภำพ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

(มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ า) 
มอบถวำย เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
๖. อำคำรหอสมุด (อำคำรหอสมุดเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น ทรงไทยประยุกต์
พ้ืนที่ใช้สอย ๑,๕๙๐ ตารางเมตร 

งบประมำณ ๑๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
เจ้ำภำพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มอบถวำย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 



๒๙ 

๗. อำคำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 
ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒ ชั้นครึ่ง ทรงไทยประยุกต์

พ้ืนที่ใช้สอย ๖,๔๐๐ ตารางเมตร 
งบประมำณ ๘๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท 
เจ้ำภำพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มอบถวำย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
๘. อำคำรหอฉันพระเทพญำณมุนี 

ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑ ชั้น ทรงไทยประยุกต์
พ้ืนที่ใช้สอย ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 

งบประมำณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท 
เจ้ำภำพ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมุนี รองเจ้าคณะภาค ๔ 
มอบถวำย วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
๙. อาคารเรียนรวม (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) 
ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๔ ชั้น ทรงไทยประยุกต์ 
งบประมำณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เจ้ำภำพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มอบถวำย ด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อย 

 



๓๐ 

๑๐. อำคำร : อำคำรเอนกประสงค์ (ก ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำง) 
โครงการจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ลักษณะทรงไทยประยุกต์ ส าหรับเป็นที่

ปฏิบัติธรรมและที่พักของนิสิต ขนาด ๓๐.๔๐ x ๖๑.๕๐ เมตร รวมพ้ืนที่ใช้สอย 
๓,๗๓๙ ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับ
งบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๓๐ ล้าน
บาท 

 
๑๑. อำคำร : เรียนรวม (แผนระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

งบประมาณในการก่อสร้าง  ๑๔๖ ล้านบาท 

 
๑๒. อำคำร : ที่พักอำคันตุกะ (โรงแรม) (แผนระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

งบประมาณในการก่อสร้าง  ๓๕ ล้านบาท 

 



๓๑ 

๑๓. อำคำร : หอพักนิสิตชำย (แผนระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
งบประมาณในการก่อสร้าง  ๓๐ ล้านบาท 

 
๑๔. อำคำร : หอพักนิสิตหญิง (แผนระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

งบประมาณในการก่อสร้าง  ๓๐ ล้านบาท 

 
๑.๑๗.๓ ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ประเภท ปี ๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ 
๑. หนังสือต าราภาษาไทย ๙,๐๗๐ ๑๔,๒๐๑ 
๒. หนังสือต าราภาษาอังกฤษ ๘๔๕ ๑,๐๗๘ 
๓. วารสารไทย ๖๐ ๙๒ 
๔. หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ Encyclopedia ๓๙๕ ๔๘๕ 
๕. งานวิจัย ๑๖๗ ๒๔๘ 
๖. วิทยานิพนธ์ ๕๕๕ ๗๕๔ 
๗. เทปบันทึกเสียง ๘๐ ๘๐ 
๘. ม้วนเทป VDO ๑๕๐ ๑๘๐ 
๙. คอมพิวเตอร์บริการของวิทยาเขตนครสวรรค์  ๓๐ ๓๐ 
๑๐. ลูกโลก ๑ ๑ 
๑๑. หนังสือพิมพ์รายวัน ๑,๔๖๐ ๑,๔๖๐ 
๑๒. หนังสือพิมพ์สุดสัปดาห์ ๙๖ ๙๖ 

 



๓๒ 

๑.๑๘ กำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ ๑ 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑.  ผู้บริหารควรน าระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

ของ สกอ. มา บริหารจัดการหลักสูตรทั้งของวิทยาเขตและหน่วยวิทยบริการฯ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  ควรมีแผนและพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของ สกอ. และของมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน 

 แนวทำงเสริมจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑.  ผู้บริหารวิทยาเขตน าระบบและกลไกลในการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานของ สกอ. มาบริหารจัดการหลักสูตรทั้งของวิทยาเขตและหน่วยวิทยา
บริการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วิทยาเขตจัดท าแผนและพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. และของมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน 

 ผลกำรปรับปรุงข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดท าแผนและพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี ๒ 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 ควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ผลการด าเนินงานวิจัยของอาจารย์หรือ

นักวิจัยแต่ละท่าน เพ่ือให้กระบวนการท าวิจัยของอาจารย์ ในแต่ละเรื่องที่ได้รับ
สนับสนุน มีความก้าวหน้าและเสร็จสมบูรณ์ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก
คณาจารย์ได้รับงบสนับสนุนทุนการด าเนินการโครงการวิจัยทั้งภายในและนอกสถาบัน 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารระดับสูง ที่มีแนวนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์แต่ละท่าน
ท างานวิจัยด้วยการส่งให้คณาจารย์ไปร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาเทคนิคและวิธีการ
เขียนบทความวิจัย การแสวงหาแหล่งทุนงบประมาณจากภายนอก เช่น วช, สกว, สสส 
และแหล่งทุนภายในจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และมีงบสนับสนุนของหน่วยงาน ท า
ให้คณาจารย์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับงบสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย 

 ผลกำรปรับปรุงข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 วิทยาเขตนครสวรรค์ได้แต่งตั้งคณะกรรมติดตามผลการด าเนินงานวิจัย 
 แนวทำงเสริมจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. จัดท าวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐานข้อมูลในฐาน TCI ประจ า

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ ได้มีแหล่ง
ตีพิมพ์ผลงาน 



๓๓ 

๒. จัดเวทีประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือให้คณาจารย์มี
พ้ืนที่แสดงและเผยแพร่ผลวานของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในวงการของนักวิชาการ
อย่างหลากหลาย 

๓. จัดท า MOU ระหว่างหน่วยงานสถาบันในระดับเดียวกัน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศด้วย 

๔. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รายชื่อคณาจารย์ ที่ได้รับการพิจารณาให้งบประมาณ
สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ 

๕. ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบทความงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือส่งเข้าประกวดใน
งานประชุมสัมมนาส่งเสริมงานวิจัยดีเด่นประจ าปี มหาวิทยาลัยส่วนกลาง หรือที่
อ่ืนๆจัดขึ้น 

๖. ประกาศยกย่องให้รางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น หรือมีงานวิจัยต่อเนื่องทุกปี 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ ๓  
 จุดแข็ง 
 ๑.  มีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

๒.  มีช่องทางการเผยแผ่การบริการวิชาการหลายช่องทาง เช่น โครงการท าจดหมายข่าววิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต เป็นต้น 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ขาดบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืนๆ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย 

๒. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนบริการบริการวิชาการ 
 แนวทำงเสริมจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ควรน าโครงการบริการวิชาการบางโครงการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน การ

วิจัย ในรายวิชาที่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กัน 
๒. ควรน าผลการประเมินแผนพัฒนาการบริการวิชาการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในปีงบประมาณ ต่อไป 

 ผลกำรปรับปรุงข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 ๑. วิทยาเขตนครสวรรค์  ได้น าแผนพัฒนาการบริการวิชาการเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
๒. วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริการวิชาการ 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี ๔ 
 จุดแข็ง 
 ๑. มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลายหลายและสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน สังคม 
๒. มีช่องทางการเผยแพร่งานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหลายช่อง เช่น 

โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต โครงการจัดท าจดหมายข่าววิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ สวท. เป็นต้น 



๓๔ 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ขาดการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

๒. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 แนวทำงเสริมจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ควรน าโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมบางโครงการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน

ในรายวิชาที่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม 
๒. ควรน าผลการประเมินแผนพัฒนาการบริการด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าที่ประชุม

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนการบริการด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่
วัฒนธรรม ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณต่อไป 

 ผลกำรปรับปรุงข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 ๑. วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
๒. วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้น าแผนการท านุศิลปวัฒนธรรม ไปบรูณาการกับการเรียนการสอน 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี ๕ 
 จุดแข็ง 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้าว่าจะพัฒนา

องค์กรไปในทิศทางใด รวมทั้งใช้ระบบธรรมมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 - แผนการบริหารความเสี่ยง 

- แผนการจัดการความรู้ 
 แนวทำงเสริมสุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑.  ควรมีการก ากับและติดตามการปฏิบัติงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งมีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่
ครอบคลุมในทุกด้านจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผน และประมวลผลการด าเนินงานที่สามารถสรุปได้ว่ามีอัตรา
ความเสี่ยงลดลง 

๒.  ควรทบทวนระบบการจัดการความรู้ของส่วนงานและพัฒนาระบบให้เป็นการ
จัดการความรู้ ที่การน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 

 ผลกำรปรับปรุงข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 ๑.  วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และได้มีการก ากับและ

ติดตามปฏิบัติงาน 
๒.  วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามการด าเนินงาน 
 



๓๕ 

 
บทท่ี ๒ 

ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ี 
 

องค์ประกอบที่ ๑ กำรผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ หลักสูตร หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
๑ หลักสูตรทั้งหมดที่จัดการเรียนการสอนในส่วนจัด

การศึกษานี้ 
หลักสูตร ๑๖ 

๒ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

คะแนน ๓.๔๔ 
๓ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คะแนน ๓.๔๘ 

๔ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คะแนน ๓.๒๕ 

๕ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

คะแนน ๓.๒๕ 

๖ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คะแนน ๓.๓๘ 

๗ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

คะแนน ๓.๔๑ 

๘ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คะแนน ๓.๖๑ 

๙ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คะแนน ๔.๒๒ 

๑๐ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

คะแนน ๓.๔๑ 

๑๑ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

คะแนน ๓.๖๗ 



๓๖ 

ที ่ หลักสูตร หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
๑๒ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ นวบ.อุทัยธานี 
คะแนน ๒.๖๕ 

๑๓ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ นวบ.อุทัยธานี 

คะแนน ๒.๕๙ 

๑๔ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ นวบ.ก าแพงเพชร 

คะแนน ๓.๗๗ 

๑๕ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นวบ.ก าแพงเพชร 

คะแนน ๓.๗๐ 

๑๖ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ นวบ.พิจิตร 

คะแนน ๓.๒๐ 

๑๗ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นวบ.พิจิตร 

คะแนน ๓.๒๐ 

๑๘ ผลรวมค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน ๕๔.๒๓ 
๑๙ ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน ๓.๓๙ 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๓.๕๑ คะแนน ๓.๓๙ คะแนน ๓.๓๙ ไม่บรรลุ 

 
รำยกำรหลักฐำน 

รหัสเอกสำร/หลักฐำน ชื่อรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 
๑.๑-๑ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๑.๑-๒ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑.๑-๓ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๑.๑-๔ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๑.๑-๕ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๑.๑-๖ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๑.๑-๗ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 



๓๗ 

รหัสเอกสำร/หลักฐำน ชื่อรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 
๑.๑-๘ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
๑.๑-๙ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๑.๑-๑๐ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
๑.๑-๑๑ รายงานการประเมินตนเอง ระดบหลักสูตร  

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ นวบ.
อุทัยธานี 

๑.๑-๑๒ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ นวบ.อุทัยธานี 

๑.๑-๑๓ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ นวบ.
ก าแพงเพชร 

๑.๑-๑๔ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
นวบ.ก าแพงเพชร 

๑.๑-๑๕ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ นวบ.
พิจิตร 

๑.๑-๑๖ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
นวบ.พิจิตร 

 
 
 



๓๘ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ที ่ รำยกำร หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน ๘๗ 
๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน ๓๘ 
๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ ๔๓.๖๘ 
๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๕ 
คะแนน ๔.๘๕ 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๔๓.๖๘ ๔.๘๕ บรรลุ 

 
รำยกำรหลักฐำน 

รหัสเอกสำร/หลักฐำน ชื่อรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 
๑.๒-๑ ฐานข้อมูลอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.๒-๒ ทะเบียนประวัติอาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการฯ 

 
หมำยเหตุ:  อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จ ำนวน ๓๘  รูป/คน  

  - วิทยาเขตนครสวรรค์   จ านวน  ๒๔ รูป/คน 
  - หน่วยวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี  จ านวน  ๔   รูป/คน 
  - หน่วยวิทยบริการฯ จ.ก าแพงเพชร จ านวน  ๕  รูป/คน 
  - หน่วยวิทยบริการฯ จ.พิจิตร  จ านวน  ๕  รูป/คน  

  อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จ ำนวน  ๘๗  รูป/คน แบ่งเป็น 
  - วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   จ านวน  ๔๙  รูป/คน 
  - หน่วยวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี  จ านวน  ๑๕  รูป/คน 
  - หน่วยวิทยบริการฯ จ.ก าแพงเพชร จ านวน  ๑๒  รูป/คน 
  - หน่วยวิทยบริการฯ จ.พิจิตร  จ านวน  ๑๑  รูป/คน 

 
 
 
  



๓๙ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ที ่ รำยกำร หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน ๘๗ 
๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ทั้งหมด  
รูป/คน 

๙ 

  ๒.๑  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รูป/คน ๕ 

  ๒.๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 

รูป/คน ๓ 

  ๒.๓ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ 

รูป/คน ๑ 

๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๑๐.๓๔ 
๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 
คะแนน ๐.๘๖ 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๑๐.๓๔ ๐.๘๖ ไม่บรรลุ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
รหัสเอกสำร/หลักฐำน ชื่อรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

๑.๒-๑ ฐานข้อมูลอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.๒-๒ ทะเบียนประวัติอาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการฯ 

 

หมำยเหตุ:   อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จ ำนวน ๙ รูป/คน  
  - วิทยาเขตนครสวรรค์   จ านวน  ๙  รูป/คน 
  - หน่วยวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี  จ านวน  -   รูป/คน 
  - หน่วยวิทยบริการฯ จ.ก าแพงเพชร จ านวน  -   รูป/คน 
  - หน่วยวิทยบริการฯ จ.พิจิตร  จ านวน  -   รูป/คน  

 อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จ ำนวน ๘๗ รูป/คน 
  - วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   จ านวน  ๔๙  รูป/คน 
  - หน่วยวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี  จ านวน  ๑๕  รูป/คน 
  - หน่วยวิทยบริการฯ จ.ก าแพงเพชร จ านวน  ๑๒  รูป/คน 
  - หน่วยวิทยบริการฯ จ.พิจิตร  จ านวน  ๑๑  รูป/คน 



๔๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ที ่ รำยกำร หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
๑ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ FTES ๗๘.๒๕ 

๒ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ 

FTES ๑๓๘.๐๐ 

๓ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ FTES ๔๘.๖๗ 

๔ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ FTES ๑๖๐.๘๑ 

๕ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์ 

FTES ๕๕.๙๔ 

๖ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ 
(ใช้จ านวนทีป่รับคา่เป็นระดบัปริญญาตรีแล้ว)  

FTES ๓๔.๘๘ 

๗ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำขำวิชำรฐั
ประศำสนศำสตร์(ใช้จ านวนที่ปรับค่าเป็นระดบัปริญญาตรี
แล้ว)  

FTES ๕๐.๔๐ 

๘ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สำขำวิชำกำรบริหำร
กำรศึกษำ (ใช้จ านวนที่ปรับคา่เป็นระดบัปริญญาตรีแล้ว) 

FTES ๑๓๔.๑๐ 

๙ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี(FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑติ สำขำวิชำพุทธบริหำร
กำรศึกษำ 

FTES ๙๗.๒๐ 

๑๐ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี(FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑติ สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ FTES ๓๒.๔๐ 

๑๑ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ 
นวบ.จังหวัดอุทัยธำน ี

FTES ๕๔.๕๐ 

๑๒ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
นวบ.จังหวัดอุทัยธำน ี

FTES ๙๘.๔๒ 



๔๑ 

ที ่ รำยกำร หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
๑๓ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ 
นวบ.จังหวัดก ำแพงเพชร 

FTES ๔๗.๘๓ 

๑๔ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์นวบ.จังหวัดก ำแพงเพชร 

FTES ๑๓๕.๙๗ 

๑๕ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ 
นวบ.จังหวัดพิจิตร 

FTES ๖๙.๓๓ 

๑๖ จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ของ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์นวบ.จังหวัดพิจิตร 

FTES ๑๑๙.๙๗ 

๑๗ รวมจ านวนนิสติเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของทุก
หลักสูตร FTES ๑๓๕๖.๖๗ 

๑๘ จ านวนอาจารยท์ั้งหมด รูป/คน ๘๗ 
๑๙ สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา่ตอ่อาจารย์ประจ ากลุ่ม สาขา

สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์/ครุศาสตร์ (ข้อ ๖ หารด้วย ข้อ 
๗) 

รูป/คน ๑๕.๕๙ 

๒๐ ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน รูป/คน ๒๕ 
๒๒ ร้อยละของค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ -๓๗.๖๒ 
๒๓ คะแนนผลการด าเนินงานหลักสูตร 

๑๑.๑ ร้อยละของค่าความแตกต่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ = ๕  คะแนน 
๑๑.๒ ค่าร้อยละของค่าความแตกต่างเกินร้อยละ ๒๐ = ๐ คะแนน 
๑๑.๓ ค่าร้อยละของค่าความแตกต่างตั้งแต่ ๑๐.๐๑และไม่เกนิรอ้ยละ
๒๐ ให้น ามาคิดคะแนน โดยใช้สูตรค านวณหาค่าคะแนน 

คะแนน ๕ 

    หมายเหตุ : การปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรี คือ ๑.๘ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
น้อยกว่าหรือ 

เท่ากับร้อยละ ๑๐ 
-๓๗.๖๒ ๕ ไม่บรรลุ 

 
รำยกำรหลักฐำน  
รหัสเอกสำร/หลักฐำน ชื่อรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

๑.๔-๑ รายงานผลการค านวณค่านิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจ าปี
การศึกษา๒๕๕๙ 



๔๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  กำรบริกำรนิสิตระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๑.จัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ด าเนินการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทุกชั้นปี 
เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตได้มีความไกล้ชิด
และคุ้นเคย โดยได้ด าเนินการออกค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทุกชั้นปี มี
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และจัดชั่วโมงให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตไว้ในตารางสอนเพ่ือ
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาปัญหาทางด้าน
การเรียน ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ในขณะที่ศึกษาอยู่ในวิทยาเขต
นครสวรรค์ และจัดท าสมุดบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรมส าหรับนิสิต เพื่อให้นิสิต
ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาวิชาและวิทยา
เขตนครสวรรค์ด าเนินการเพ่ือพัฒนาอัต
ลักษณ์และศักยภาพของนิสิต 

นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ
ต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้
ค าแนะน าในด้านต่างๆ ให้แก่นิสิต เช่น 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพ่ือแนะน า
แนวทางในการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

๑.๕.๑-๑ ค าสั่งวิทยาเขต
นครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
๑.๕.๑-๒ คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา  
๑.๕.๑-๓ แบบฟอร์ม
และบันทึกการให้
ค าปรึกษานิสิต 
๑.๕.๑-๔ ตารางสอน
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๑.๕.๑-๕ สมุดบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
๑.๕.๑-๖ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

๒ . มี ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่ ว ย ง านที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร
กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ น อ ก
หลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ผลิตและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวิทยาเขตฯ
ผ่านสื่อที่หลากหลายรูปแบบ ทันสมัย 
เช่น ผ่านระบบเครือข่าย Web 
site/Facebook/ วารสาร/ปา้ย/เสียง
ประชาสัมพันธ์ตามสาย เพ่ือให้นิสิต
ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และ
ส่งผลในการส่งเสริมและพัฒนา
ภาพลักษณ์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ 

นอกจากนี้ วิทยาเขตนครสวรรค์ได้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ 

๑.๕.๒-๑ เว็บไซต์วิทยา
เขตนครสวรรค์
(www.nbc.mcu.ac.th) 
๑.๕.๒-๒ Facebook 
วิทยาเขตนครสวรรค์
(www.facebook.com/
mcunsw) 
๑.๕.๒-๓ วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาเขตนครสวรรค์/



๔๓ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) แก่นิสิตคฤหัสถ์เป็นประจ าทุก
ภาคการศึกษา 

วารสารวิทยาเขต
นครสวรรค์ 
๑.๕.๒-๔ ภาพถ่ายป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
๑.๕.๒-๕เอกสาร
เกี่ยวกับการแจ้ง
ทุนการศึกษาต่างๆ 

๓.จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
 

วิทยาเขตนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตทุกปีการศึกษา 
เ พ่ื อ เต รี ยมความพร้ อมแก่ นิ สิ ต ใน
การศึกษาต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
และการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่
เรียนมา 

นอกจากนี้ วิทยาเขตนครสวรรค์ยัง
ได้จัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมแก่นิสิต ได้แก่ 

๑ )  ส่ งนิ สิ ต เ ข้ า ร่ ว ม โ คร งก า ร
ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ 
รุ่นที่ ๖๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ประจ าภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยา อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒) โครงการให้ความรู้แก่นิสิตก่อน
ออกปฏิบัติงานบริการสังคม 

๓) โครงการปฐมนิ เทศและให้
ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้น
ปีที่ ๕ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู

 

๑.๕.๓-๑ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนิสิตวิทยา
เขตนครสวรรค์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.๕.๓-๒ รายงานผลการ
เข้าร่วมโครงการให้
ความรู้แก่นิสิตก่อนออก
ปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 
๖๓ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๑.๕.๓-๓ รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการให้
ความรู้แก่นิสิตก่อนออก
ปฏิบัติงานบริการสังคม 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๑.๕.๓-๔ รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ
ปฐมนิเทศและให้ความรู้
แก่นิสิตสาขาวิชาสังคม
ศึกษา ชั้นปีที่๕ ก่อน
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

๔.ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ๑-๓ ทุก

วิทยาเขตนครสวรรค์ได้ประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการของวิทยาเขตนครสวรรค์ 

๑.๕.๔-๑ รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้และการ



๔๔ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
ข้อไม่ต่ ากว่ า๓ .๕๑จาก 
คะแนนเต็ม๕ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในข้อ ๑-๓ มี
ผลการประเมินดังนี้ 

๑. ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
มีผลการประเมินเท่ากับ ๔.๑๘ 

๒. ด้านการบริการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมนอก
หลักสูตรและแหล่งงาน มีผลการ
ประเมินเท่ากับ ๓.๘๔ 

๓. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นิสิต มีผลการประเมิน
เท่ากับ ๓.๙๑ 

บริการประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.น าผลการประเมินจาก
ข้ อ ๔ ม า ป รั บ ป รุ ง
พัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผล
การประเมินสู งขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวัง
ของนิสิต 

วิทยาเขตนครสวรรค์ได้น าผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ ที่
สนองความต้องการของนิสิต โดยน าผล
การประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอ
ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องพิจารณา และ
เสนอที่ ป ร ะชุ มส านั ก งานวิ ช าการ
พิจารณา และแจ้งให้ผู้ เกี่ยวข้องทุก
ระดับทราบ และน าข้อเสนอแนะมา
ปรั บป รุ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  โ ด ย ใ น ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตนครสวรรค์
ได้มีการพัฒนา เรื่องการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา/แหล่งทุนการศึกษา โดยเพ่ิม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
โดยประชาสัมพันธ์ผ่ านสาขา และ
องค์กรบริหารนิสิต และสโมสรนิสิต
คฤหัสถ์ มีการปรับระบบอินเตอร์เน็ตให้
ครอบคลุมมากขึ้น และระบบทะเบียน
ออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน 

ในส่วนของกิจกรรม/โครงการนั้น
วิทยาเขตฯได้น าผลการประเมินคุณภาพ

๑.๕.๕-๑ รายงานการ
ประชุมผู้บริหารวิทยเขต
นครสวรรค์ 
๑.๕.๕-๒ รายงานการ
ประชุมส านักงาน
วิชาการ 
๑.๕.๕-๓ หนังสือแจ้ง
เวียนเรื่องทุนการศึกษา 
๑.๕.๕-๔ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนิสิตวิทยา
เขตนครสวรรค์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙  



๔๕ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ม า เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์ และน าผล
จากการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับปรุงการ
จัดโครงการให้ดียิ่งขึ้น เช่น โครงการปัจฉิม
นิเทศนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้น 

๖.ให้ข้อมูลและความรู้ที่
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

วิทยาเขตนครสวรรค์มีการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ให้กับศิษย์เก่า 
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางจดหมายข่าว 
เว็บไซต์ของวิทยาเขตนครสวรรค์เว็ปโชต์
สมาคมศิษย์เก่า  Facebook ส าหรับ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรม การ
ประชุมวิชาการ แหล่งทุนวิจัย แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อส าหรับศิษย์เก่า 

 

๑.๕.๖-๑ เอกสารการส่ง
ส่งข่าวแก่ศิษย์เก่า 
๑.๕.๖-๒ เว็บไซต์วิทยา
เขตนครสวรรค์
(www.nbc.mcu.ac.th) 
๑.๕.๖-๓ เว็บไซต์
สมาคมศิษย์เก่าวิทยา
เขตนครสวรรค์ 
๑.๕.๖-๔ Facebook 
วิทยาเขตนครสวรรค์
(https://www.facebo
ok.com/mcunsw/?fre
f=ts) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน๑  คะแนน ๒  คะแนน๓  คะแนน๔  คะแนน๕  

มีการด าเนินการ  
๑ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๒ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๓-๔ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๕ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ข้อ 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๕ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 
 
  



๔๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  กิจกรรมนิสิตระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๑ . จั ดท า แผนการ จั ด
กิจกรรมพัฒนานิสิตใน
ภาพรวมของคณะโดยให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

วิทยาเขตนครสวรรค์ได้จัดท าแผนการ
จัด โครงการและกิ จกรรมพัฒนานิ สิ ต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ มี ความ
สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง ๕ ด้าน โดยได้
เชิญอาจารย์และผู้แทนนิสิต ได้แก่ นายก
องค์กรการบริหารนิสิต ประธานสโมสร
นิสิตตคฤหัสถ์ และคณะกรรมการบริหาร
นิสิต ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และมีส่ วนร่ วมในการจัดกิจกรรมตาม
กระบวนการ PDCA 

นอกจากนี้วิทยาเขตนครสวรรค์ได้
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยวิทยาเขต
น ค ร ส ว ร ร ค์  ไ ด้ ร่ ว ม กั บ เ ค รื อ ข่ า ย
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้ส่ง
นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาพ้ืนที่
เ ข ต ป ล อ ด บุ ห รี่  ภ า ย ใ น วิ ท ย า เ ข ต
นครสวรรค์” โดยโครงการนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมการควบคุมการสูบบุหรี่
ในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
ตลอดกิจกรรมมีการเดินรณรงค์ ให้ความรู้
เรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่ตามห้องเรียน
ต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙และได้ เข้าร่วมโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เ พ่ือ
ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ล ะ พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร
ด า เนินงานและถอดบทเรียนด้านการ
ป้ องกันแก้ ไขยา เ สพติ ด ในถานศึ กษา
ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ 
มหาราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ าเภอแม่สอด
จังหวัดตาก และเป็นตัวแทนไปน าเสนอใน

๑.๖.๑-๑ แผนพัฒนา
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ระยะที่ ๑๑ 
๑.๖.๑-๒แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๑.๖.๑-๓ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 
๑.๖.๑-๔แผนการจัด
โครงการและกิจกรรม
พัฒนานิสิตประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.๖.๑-๕ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
กิจการนิสิต 
๑.๖.๑-๖ ประมวล
ภาพถ่ายกิจกรรม
โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขต
ปลอดบุหรี่ 
๑.๖.๑-๗ หนังสือเชิญเข้า
ร่วมโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 



๔๗ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
ฐานะตัวแทนของ สกอ.ภาคเหนือตอนล่างที่ 
กทม. 

๒ . ใ น แ ผ น ก า ร จั ด
กิจกรรมพัฒนานิสิตให้
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ต ามกรอบมาตรฐ าน
คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ช า ติ  ๕ 
ประการ ให้ครบถ้ วน
ประกอบด้วย 
๑) คุณธรรม จริยธรรม 
๒) ความรู้ 
๓) ทักษะทางปัญญา 
๔)ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ๕) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ด าเนินการ
ตามแผนการจัดโครงการและกิจกรรม
พัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย
ได้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ 
ประกอบด้วย 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ วิ ปั ส ส น า

กัมมัฏฐานประจ าปี 
- โ ค ร งก า ร พิ ธี ไ ห ว้ ค รู บู ช า คุ ณ

บูรพาจารย์ 
-โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่

แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี 
-โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ

แห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช 
๒. ด้านความรู้ 

-โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-โครงการศึกษาดูงานของนิสิต 
-โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้

แก่นิสิตเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา 
-โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์ต่อการเข้าสู่ประคม
อาเซียน 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
- โครงการส่ ง เสริ มนิ สิ ตปฏิ บั ติ

ศาสนกิจอาสาเติมปัญญาแก่สังคม 
- โ ค ร ง ก า ร ม ห า จุ ฬ า วิ ช า ก า ร

เทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช 
-โครงการปฐมนิเทศนิสิต 
-โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

๑.๖.๒-๑ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานเฉลิมพระ
เกียรติ 
๑.๖.๒-๒ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการพิธี
ใหว้ครูบูชาคุณ
บูรพาจารย์ 
๑.๖.๒-๓ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหา
ราชินี 
๑.๖.๒-๔ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ ๕ ธันวา
มหาราช 
๑.๖.๒-๕ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๑.๖.๒-๖ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ศึกษาดูงานของนิสิต 
๑.๖.๒-๗ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
อบรมสัมมนาให้ความรู้
แก่นิสิตเรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๑.๖.๒-๘ รายงานผลการ
ด าเนินโครงการเตรียม
ความพร้อมนิสิตสาขาวิชา



๔๘ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
- โ ค ร ง ก า ร ปั น น้ า ใ จ จ า ก รั้ ว

มหาวิทยาลัยสู่วัยเรียน 
-โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต 
- โ ครงการบรรพชาและอบรม

เยาวชนภาคฤดูร้อน 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - โ ค ร ง ก า ร กี ฬ า สั ม พั น ธ์ MCU 

นครสวรรค์ ครั้งที่ ๕ 
  - โครงการอาสาสมัครชาวต่างชาติ

ช่วยสอน 
 

รัฐศาสตร์ต่อเข้าสู่ประคม
อาเซียน 
๑.๖.๒-๙ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจอาสาเติมปัญญา
แก่สังคม 
๑.๖.๒-๑๐ รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ
มหาจุฬาวิชาการ
เทิดพระเกียรติพระปิย
มหาราช 
๑.๖.๒-๑๑ รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิต 
๑.๖.๒-๑๒ รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ
ปัจจฉิมนิเทศนิสิต 
๑.๖.๒-๑๓ รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ
ปันน้ าใจจากรั้ว
มหาวิทยาลัยสู่วัยเรียน 
๑.๖.๒-๑๔ รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ
ธรรมสัญจรพัฒนาจิต 
๑.๖.๒-๑๕รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ
บรรพชาและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน 
๑.๖.๒-๑๖ รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ
กีฬาสัมพันธ์ MCU
นครสวรรค์ ครั้งที่ ๕ 
๑.๖.๒-๑๗ รายงานผล
การด าเนินโครงการ



๔๙ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
อาสาสมัครชาวต่างชาติ
ช่วยสอน 

๓.จัดกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต 

วิทยาเขตนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรม
อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้มีความรู้
เบื้ องต้น เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงทราบบทบาทหน้าที่ของ
นิสิตที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๙โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนิสิตทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ  

นอกจากนี้  วิทยาเขตนคสวรรค์ได้
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา ๒๐๐ ๓๑๐ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งให้ความรู้
และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้น
ปีที่ ๓ โดยผ่านการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรม 

๑.๖.๓-๑ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
อบรมสัมมนาให้ความรู้
แก่นิสิตเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๑.๖.๓-๑ เอกสาร มคอ.
๓ รายวิชา ๒๐๐ ๓๑๐ 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๔ . ทุ ก กิ จ ก ร ร ม ที่
ด า เ นิ น ก า ร มี ก า ร
ประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๑. การประเมินผลกิจกรรม 
เมื่อส าเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมหรือ

โครงการนั้น นิสิตหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นั้นๆ จะมีการประเมินด้วยแบบการประเมิน
ความพึงพอใจของกิจกรรมตามที่ได้ก าหนด
ไว้ในวัตถุประสงค์ และบางกิจกรรมจะมีการ
ประเมินผ่านการสังเกตการณ์ของอาจารย์
และคณะด าเนินงาน 

๒. การน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

วิทยาเขตนครสวรรค์ได้ด าเนินการจัด
โครงการภายใต้กระบวนการ PDCA โดย
หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินโดยนิสิตแล้ว 
ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการสรุปโครงการและ
บันทึกข้อมูลจากการประเมินเพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวไปพัฒนาในการจัดโครงการครั้ง
ต่อไป 

๑.๖.๔-๑ แบบติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินโครงการกิจกรรม 
 



๕๐ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๕.ประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจั ดกิ จ กร รม
พัฒนานิสิต 

วิทยาเขตนครสวรรค์ มีการประเมิน
แผนการจัดกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ โดยน าผลการประเมินแผนเสนอให้
คณะกรรมการวิชาการทราบโดยคณะกรรม
ฯ ได้เสนอให้น าผลการประเมินไปปรับปรุง
การจัดท าแผนการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ต่อไป รวมทั้งได้น าผลการประเมิน
โครงการทุกโครงการเสนอท่ีประชุมผู้บริหาร 
คณาจ ารย์  แล ะ เ จ้ าหน้ า ที่ วิ ทย า เ ขต
นครสวรรค์ พิจารณาซึ่ งที่ประชุมได้ ให้
ข้อเสนอแนะว่าควรน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการจัดโครงการ
ต่อไป ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการ
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนั้นยังไม่
ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร 

๑.๖.๕-๑ รายงานผลตาม
แผนการด าเนินงาน
กิจกรรมนิสิตวิทยาเขต
นครสวรรค์ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

๖.น าผลการประเมินไป
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานิสิต 

วิทยาเขตนครสวรรค์มีการประเมิน
แผนการจัดกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และโครงการทุกโครงการโดยน าผล
การประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ และที่ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครสวรรค์ทราบ 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการจัด
โครงการต่อไป รวมทั้งมีการน าผลการ
ประเมินแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบและไปปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมต่อไป 

๑.๖.๖-๑ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ 
๑.๖.๖-๒ รายงานการ
ประชุมผู้บริหาร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๓-๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๕ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 



๕๑ 

วิเครำะห์จุดแข็งและจดุที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ ๑ 
จุดแข็ง 
๑. มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ โดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก 
๒. มีระบบการให้ค าปรึกษาและการบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
๓. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตที่หลากหลายและสอดคล้องกับคุณภาพบัณฑิตทั้ง ๕ 

ด้าน โดยเฉพาะมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการยังมีสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับ

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
๒. อาจารย์ขาดการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ 
๑. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยก าหนด

ไว้ในแผนพัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัติ 
๒. ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับให้เอ้ือต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์

ประจ านอกงบประมาณ (อัตราจ้าง) 
๓. ควรก าหนดนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนรู้บูรณาการวิชาการกับการเรียน

การสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย หรือใช้กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
อย่างน้อยหลักสูตรละ ๑ เรื่อง 



 
องค์ประกอบที่ ๒  งำนวิจัย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๑. มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

วิทยาเขตนครสวรรค์ได้วางระบบและ
กลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของวิทยาลัยมีการวางแผนบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับวิทยาเขตทั้ง
ระบบทั้งแผนระยะยาว (แผน ๕ ปี) และแผน
ระยะสั้น (แผน๑ปี) มีการจัดวางโครงสร้าง
การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยได้
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนแผนการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัย
ของวิทยาเขตและสนับสนุนให้บุคลากรได้
เสนองานวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน
จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหน่วยงาน
อ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 

พร้อมกันนี้ ได้จัดท าระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ส าหรับให้
อาจารย์และนิสิตได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

๒.๑.๑-๑ แผนพัฒนาวิทยา
เขตนครสวรรค์ ระยะที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๒.๑.๑-๒ แผนปฏิบัติการ
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๒.๑.๑-๓ แผนปฏิบัติการ
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 
๒.๑.๑-๔ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานวิชาการ วิทยาเขต
นครสวรรค์ 
๒.๑.๑-๕ แผนการใช้จ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
๒.๑.๑-๖ ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
(http://www.nbc.mcu.ac
.th/?cat=11) 

๒. สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
   - ห้องปฏิบัติการ
วิ จั ย ฯ ห รื อ ห้ อ ง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์

วิทยาเขตนครสวรรค์ได้ด าเนินการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

๑. จัดห้องปฏิบัติการส าหรับให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยแก่คณาจารย์ ๓ 
ห้อง คือ  

๑) ห้องส านักงานศูนย์บัณฑิตศึกษา 

๒.๑.๒-๑ ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการส าหรับให้
ค าปรึกษางานวิจัย 
๒.๑.๒-๒ ประกาศวิทยาเขต
นครสวรรค์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัย ณ ศูนย์



๕๓ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
หรือหน่วยวิจัยฯหรือ
ศูนย์ เครื่ องมือหรือ
ศู นย์ ใ ห้ ค าปรึ กษา
และสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
   - ห้ อ ง ส มุ ด ห รื อ
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ 
   - สิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภั ย ใน
การวิจัยฯเช่นระบบ
เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร สน เทศร ะบบ
รักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 
    - กิจกรรมวิชาการ
ที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ
เช่นการจัดประชุม
วิชาการการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์การ
จัดให้มีศาสตราจารย์
อ า คั น ตุ ก ะ ห รื อ
ศาสตราจารย์รับเชิญ
(visitingprofessor) 

๒) ห้อง ๒๑๐๘ อาคารเรียนหลวงพ่อ
คูณ ปริสุทฺโธ 

๓) ห้องคลินิกวิทยานิพนธ์ และดุษฎี
นิพนธ์ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้น ๓ ส าหรับให้ค าปรึกษา
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์แก่
อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอก 

๒. จัดห้องสุมดส าหรับค้นคว้ารายงาน
วิจัย วารสารวชิาการ และคอมพิวเตอร์สืบค้น
เพ่ือค้นคว้าข้อมูล 

๓. จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสืบค้น
รายงานการวิจัย โดยเว๊ปไซต์ของวิทยาเขต
นครสวรรค์ เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ด้าน
พระพุทธศาสนา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) และระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และดุษฎี
นิพนธ์ออนไลน์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 
 

บัณฑิตศึกษา วิทยาเขต
นครสวรรค์ 
๒.๑.๒-๓ ภาพถ่ายห้องสมุด
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๒.๑.๒-๔ ฐานขอ้มูล
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ด้านพระพุทธศาสนา 
(http://www.mcu.ac.th/
site/thesiscontent.php) 
๒.๑.๒-๕ ฐานข้อมูลงานวิจัย
และวิทยานิพนธ์ และดุษฎี
นิพนธ์ 
(http://www.nbc.mcu.ac
.th/?cat=11) 
 

๓.จัดสรร
งบประมาณของ
คณะเพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ได้ด าเนินการจัดสรร
งบประมาณด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ โดยตั้ง
เป็นงบประมาณรายได้ (นอกงบ) เพ่ือ
สนับสนุนให้คณาจารย์ของวิทยาเขตฯ ได้ท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ได้
เสนองานวิจัยต่อหน่วยงานภายนอกเพ่ือขอรับ
ทุนสนับสนุน เช่น สถาบันวิจยัพุทธศาสตร์ 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เป็นต้น  

๒.๑.๓-๑ แผนปฏิบัติการ
วิทยาเขตนครสวรรค์
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๒.๑.๓-๒โครงการวิจัยของ
อาจารย์ทั้งในส่วนวิทยาเขต
นครสวรรค์ และหน่วยวิทย
บริการฯ วิทยาเขตนครสวรรค ์
๒.๑.๓-๓ เอกสารสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก



๕๔ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๔.จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุม
วิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ได้ด าเนินการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการสัมมนา
เพ่ือเผยแพร่บทความวิจัยไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
นอกจากนี้ วิทยาเขตนครสวรรค์ได้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก่) รุ่นที่ ๔ ซึ่งจัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ (โดย
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗มกราคม ๒๕๖๐) 
       และได้สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วม
น าเสนอและร่วมประชุมเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง เช่นกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) และกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น เป็นต้น 

๒.๑.๔-๑ แผนปฏิบัติการ
วิทยาเขตนครสวรรค์
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๒.๑.๔-๒ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) 
๒.๑.๔-๓หนังสือเชิญเข้า
ร่วมโครงการประชุมสัมมนา
ระดับชาติและนานาชาติ 
๒.๑.๔-๔ หนังสือเชิญเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 
๔ 

๕. มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัยมีการ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

วิทยาเขตนครสวรรค์ได้ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดย
ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑. จัดท าเอกสารจรรยาบรรณนักวิจัย
เผยแพร่แก่คณาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์ทุก
ท่าน 

๒. จัดท าข้อปฏิบัติส าหรับนักวิจัยวิทยา
เขตนครสวรรค์ 

๓. ก าหนดกฎเกณฑ์ และส่งเสริมให้
คณาจารย์ท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
นอกจากการสอนและการเผยแผ่วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา 

๒.๑.๕-๑ จรรยาบรรณ
นักวิจัยวิทยาเขตนครสวรรค์
และหนังสือเซ็นรับทราบ
ของคณาจารย์ 
๒.๑.๕-๒ ข้อปฏิบัติส าหรับ
นักวิจัยวิทยาเขตนครสวรรค์ 
๒.๑.๕-๓ เอกสารภาระงาน
ด้านวิจัยของบุคลากรวิทยา
เขตนครสวรรค์ 
๒.๑.๕-๔ หนังสือเชิญเข้า
ร่วมสัมมนาเก่ียวกับงานวิจัย
จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์



๕๕ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๔. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม

และสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยของรัฐ   

๕. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ โดย
แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบ
เครื่องมืองวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ 

 
 

และเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง 
๒.๑.๕-๕ ค าสั่งแต่งตั้งและ
หนังสือขอความอนุเคราะห์
คณาจารย์เป็นที่ปรึกษาและ
ตรวจสอบเครื่องมือ
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา 

๖. มีระบบและกลไก
เพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดท าสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยโดยก าหนดให้งานวิจัยที่
เสร็จสมบูรณ์เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์จะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

๒.๑.๖-๑ สัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
๒.๑.๖-๒ ประกาศ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง 
กลไกและหลักการคุ้มครอง
สิทธิ์งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๖ ข้อ ๖ ข้อ ๔ คะแนน บรรลุ 

 
  



๕๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลด ำเนินงำน 

ที ่ รำยกำร หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ า (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
รูป/คน ๘๗ 

๒ จ านวนนักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

รูป/คน ๘๗ 

๓ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

รูป/คน - 

๔ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
ทั้งหมด 

บาท ๔,๑๒๕,๐๐๐ 

    ๔.๑ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน บาท - 
    ๔.๒ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก บาท ๔,๑๒๕,๐๐๐ 

๕ แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ 

คะแนน ๙.๔๙ 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๒๕,๐๐๐ บาท ๔๗,๔๑๓ บาท ๕ บรรลุ 

 
รำยกำรหลักฐำน  
รหัสเอกสำร/หลักฐำน ชื่อรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

๒.๒-๑ เอกสารสรุปงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์วิทยาเขต
นครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการฯ ทั้ง ๓ แห่ง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

๒.๒-๒ เอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
ผลงำนวิชำกำร 

ที ่ รำยกำร หน่วยนับ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง ๑ 
๒ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง ๑๔ 
๓ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง ๗ 
๔ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง ๑๐ 
๕ จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมดที่ตพีิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง ๑๑ 

๕.๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ ์ เรื่อง ๔ 
๕.๒ จ านวนผลงานไดร้ับการจดสทิธิบัตร เรื่อง - 
๕.๓ จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สงัคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่ง 
ทางวิชาการแล้ว เรื่อง - 

๕.๔ จ านวนผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้  
      ด าเนินการ เรื่อง ๔ 

๕.๕ จ านวนต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทาง 
วิชาการแล้ว เรื่อง ๒ 

๕.๖จ านวนต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ 
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง ๑ 

 
ผลงำนสร้ำงสรรค์ 

ที ่ รำยกำร หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
๑ จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่มคี่าน้ าหนัก ๐.๒๐ ชิ้นงาน - 
๒ จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่มคี่าน้ าหนัก ๐.๔๐ ชิ้นงาน - 
๓ จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่มคี่าน้ าหนัก ๐.๖๐ ชิ้นงาน - 
๔ จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่มคี่าน้ าหนัก ๐.๘๐ ชิ้นงาน - 
๕ จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่มคี่าน้ าหนัก ๑.๐๐ ชิ้นงาน - 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ที ่ รำยกำร หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน ๘๗ 
๒ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงาน

สร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ า 
ผลรวม 

ถ่วงน้ าหนัก ๒๙.๐๐ 



๕๘ 

ที ่ รำยกำร หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/

ผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ า 
ร้อยละ ๓๓.๓๓ 

๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
โดย 
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ 

คะแนน ๘.๓๓ 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๒๐ ๓๓.๓๓ ๕ บรรลุ 

 
รำยกำรหลักฐำน  

รหัสเอกสำร/หลักฐำน ชื่อรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 
๒.๓-๑ เอกสารสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วย

วิทยบริการฯ ทั้ง ๓ แห่ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒.๓-๒ เรื่อง เสรีภาพ  ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการรับดับชาติ ครั้งที่ ๔ ณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย อาจารย์กิติพัทธ์ โมราสุข 

๒.๓-๓ หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความวิชาการ SHODH DRISHTI (An 
International Refereed Research Jaurnal) ISSN : 0976-6650 โดย 
ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 

๒.๓-๔ หนังสือรับรองการตีพิมพ์สรุปการสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติครั้งท่ี ๗ 
๒.๓-๕ หนังสือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในทาง 

พระพุทธศาสนา ครั้งที ่๗ ประจาปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016) มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน. 

๒.๓-๖ การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา โดย พระศรีสมโพธิ, ดร. 

๒.๓-๗ กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เชิงพุทธบูรณาการใน
โรงเรียน โดย พระมหายรรยง สุรปญฺโญ, ดร. 

๒.๓-๘ พุทธจิตวิทยากับการเสริมสร้างจิตอาสาชุมชนเพ่ือการเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้
ประสบอุทกภัยกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธ
บูรณาการในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ วิเคราะห์ภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส 
ตามท่ีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก”  โดย พระศรีสุทธิพงศ์,ดร. 

๒.๓-๙ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยที่ยั่งยืน” ครั้งที ่๓ (ระดับชาติ) โดย ดร.ศิริโรจน์ 
นามเสนา 



๕๙ 

รหัสเอกสำร/หลักฐำน ชื่อรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 
๒.๓-๑๐ บทความวิจัย “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธบูรณาการในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์” วารสาร มจร. สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที ่
๕ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย พระครูสิริคีรีรักษ์, ดร. 

๒.๓-๑๑ บทความวิชาการ “สมชีวิตา : แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ” 
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที ่๓ ฉบับที ่๑ ประจ าเดือนมกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๕๙ โดย พระครูสิริคีรีรักษ์, ดร. 

๒.๓-๑๒ บทความวิจัย “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ บนฐานพุทธธรรม” วารสาร มจร. สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี
ที ่๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ดร. 

๒.๓-๑๓ บทความวิชาการ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธกับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์การ เพ่ือการยืนหยัดในโลกของการแข่งขันไร้
พรมแดนอย่างยั่งยืน ” วารสาร สถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ ๓ ฉบับที ่๑ 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ โดย พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ดร. 

๒.๓-๑๔ บทความวิจัย “ทัศนคติที่มีต่อบทบาท และการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย ดร.อัครเดช พรหมกัลป์  

๒.๓-๑๕ บทความวิจัย “ศึกษาความขัดแย้งกับการสืบสาน ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้า
แม่ปากน้ าโพ”การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ครั้ง
ที ่๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ๒๘-
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดย ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

๒.๓-๑๖ บทความวิจัย “รูปแบบการพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่ แบบมีส่วนร่วมใน
สังคมไทย ”วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิเศษ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดย ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

๒.๓-๑๗ บทความวิชาการ “100 Year Ago; The Ceative Conflict of The 
Continuting of Paknampho Chinese Deities Traditional Parade” 
in The 7th International Buddhist Research Seminar Organized 
by the Buddhist Research Institute 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, and Nan Sangha 
College, Nan Province, Thailand. 
18-19 February 2016 (International conference) โดย ดร.อัครเดช 
พรหมกัลป์ 



๖๐ 

รหัสเอกสำร/หลักฐำน ชื่อรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 
๒.๓-๑๘ บทความวิจัย “การบริหารจัดการตามหลักอัปหาริยธรรมในองค์กรคณะ

สงฆ์จังหวัดนครสวรรค์” วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสิน 

๒.๓-๑๙ “รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนใน
สังคมไทย” ทุนสนับสนุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดย รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง 

๒.๓-๒๐ ศึกษาภาวะผู้น าของนักศึกษาการศึกษาตะวันตกและการศึกษาไทย ตีพิมพ์
ในวารสารสังคมศาสตร์ มจร.ปริทรรศน์ ฉบับพิเศษ ๒๕๕๙ ได้รับสนับสนุน
ทุนวิจัยจากวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดย รศ.ดร.วิรัช 
จงอยู่สุข 

๒.๓-๒๑ ความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ต่อการเรียนการ
สอนและการให้บริการของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
(ทุน วส.นครสวรรค์)  ตีพิมพ์ในวารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับ
พิเศษ ฉบับพิเศษ TCI กลุ่ม๑ ปี๒๕๕๙ โดย รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 

๒.๓-๒๒ “การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร” งานวิจัยนี้ได้รับสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เล่ม
สมบูรณ์ปี ๒๕๕๙ โดย พระราชวชิรเมธ,ี ผศ.ดร. 

๒.๓-๒๓  “การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และอนุรักษ์แหล่ง
โบราณคด ีต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร”งานวิจัยนี้ได้รับ
ทุนสนับสนุนจาก สกว. เล่มสมบูรณ์ ๒๕๕๙ โดย พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร. 

๒.๓-๒๔ ผลงานการพัฒนาชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๙ 
แหล่งที่ตีพิมพ์วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ โดย ดร.ปฏิ
ธรรม ส าเนียง 

๒.๓-๒๕ บทความวิจัยเรื่อง“การศึกษาประวัติศาสตร์และ พุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ 
: เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์ และเมืองบวงพานจังหวัดก าแพงเพชร” 
ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (Proceedings) ณ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๒.๓-๒๖ หนังสือ“พระพุทธศาสนากับสังคม” ที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของ พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. 

๒.๓-๒๗ หนังสือ“พระไตรปิฎกวิเคราะห์” ที่ก าหนดขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ของ รศ.ดร.วรกฤตเถื่อนช้าง 

๒.๓-๒๘ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการบริหารการศึกษา (ดร.อดิศัย กอวัฒนาและ 
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม) 



๖๑ 

รหัสเอกสำร/หลักฐำน ชื่อรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 
๒.๓-๒๙ องค์กรจัดการลุ่มน้ าสะแกกรังในบริบทของการบริหารจัดการบ้านเรือนแพ 

จังหวัดอุทัยธานี โดยนายปริญญา นิกรกุล พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ธรรมทรรศน์ วิทยาเขตขอนแก่นปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๖๐ เข้าสู่ฐาน TCI โดย นายปริญญา นิกรกุล 

๒.๓-๓๐ วิจัย เรื่อง องค์กรจัดการลุ่มน้ าสะแกกรังในบริบทของการบริหารจัดการ
บ้านเรือนแพจังหวัดอุทัยธานี โดยนายปริญญา นิกรกุล  

๒.๓-๓๑ การจัดการน้ าแบบพหุภาคีตามล าคลองเขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี โดย 
นายปะครอง มาโต 

๒.๓-๓๒ บทความ เรื่อง การสอนสติปัฏฐาน ๔ สาหรับเยาวชน โดย พระสมรัก 
ภทฺทปญฺโญ 

๒.๓-๓๓ บทความ เรื่อง การปกครองคณะสงฆ์ไทยมีอะไรเปลี่ยนแปลง โดย พระ
ครูนันทปุญญาภิวัฒน์ 

๒.๓-๓๔ บทความ เรื่องการจัดการงานสารบรรณแนวใหม่ โดย พระครูอุทิตย์ปริยัต
ยาภรณ์ 

๒.๓-๓๕ บทความ เรื่อง การเผยแผ่หลักธรรมของเจ้าอาวาส โดย พระครูประภัศณ์
วชิรกิจ, ดร. 

๒.๓-๓๖ บทความ เรื่อง การจัดการสาธารณูปการภายในวัดของพระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าอาวาส โดย พระครูประทีปวชิรธรรม, ดร. 

๒.๓-๓๗ วารสาร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปีที ่๖ ฉบับที ่๒ (ฉบับพิเศษ) ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



๖๒ 

วิเครำะห์จุดแข็งและจดุที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ ๒ 
จุดแข็ง 
๑. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ด้านการวิจัย และมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม 

สนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
๒. มีการวางแผนและกระตุ้นให้คณาจารย์ของบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องและเพียงพอเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ. และมหาวิทยาลัย 
๓. มีการพัฒนาวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าสู่ฐาน 

TCIฐาน ๒ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. การติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในด้านการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุน

วิจัย เช่น การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัย และประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย  
๒. การสร้างเครือข่ายกับสถาบันภายนอกและเวทีประชาสัมพันธ์ในการน าผลงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะเชิงนโยบายเชิงพาณิชย์ หรือในเชิงสร้างสรรค์ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจอ่านต ารา หนังสือของคณาจารย์ที่ได้ด าเนินการไว้แล้ว

ได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ 
๑. การแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการติดตามผลการท าวิจัยให้ท างานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ในแต่

ละปีการศึกษาท่ีประเมินและน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารที่มีฐานข้อมูลใน TCIอย่างน้อยปีละ ๒ชิ้น 
๒. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก เพ่ือการร่วมท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ของหน่วยงาน/

ชุมชนภายนอก 
๓. มีการพัฒนาวารสานวิชาการบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าสู่ฐาน 

TCI ฐาน ๑ 



 
องค์ประกอบที ่๓ กำรบริกำรวิชำกำร 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๑.จัดท าแผนการ
บริการวิชาการ
ประจ าปีที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จใน
ระดับแผนและ
โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม
และเสนอกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยส านักงานวิชาการ มี
ระบบและกลไกลในการให้บริการ โดยก าหนดพื้นที่
ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และส ารวจ
ความต้องการของชุมชน เพ่ือประกอบการก าหนด
ทิศทางและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการวิทยา
เขตนครสวรรค์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และมีการ
จัดท าแผนบริการแก่สังคม วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามจุดเน้นของวิทยาเขต 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบริการวิชาการแก่
สังคมโดยจัดท าแบบส ารวจความต้องการในการรับ
บริการวิชาการแก่ชุมชนในเรื่องต่างๆ เพ่ือตอบสนอง
ตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งข้อเสนอในการ
จัดอบรมครั้งต่อไปของแต่ละโครงการซึ่งการส ารวจ
ความต้องการนั้นพบว่าต้องการให้วิทยาเขตบริการ
วิชาการในเรื่อง การให้ความรู้เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

นอกจากนี้โครงการบริการวิชาการต่างๆ ของ
วิทยาเขตนครสวรรค์ มีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จจากการด าเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิง
เวลาและตัวชี้วัดเชิงต้นทุน โดยก าหนดเป้าหมายตาม
แผนเป็นร้อยละ จ านวนคนและจ านวนเงินจากการ
ให้บริการทางวิชาการและเสนอคณะกรรมการการ
บริการวิชาการแก่สังคมพิจาณา และเสนอเข้าท่ี
ประชุมผู้บริหารวิทยาเขตนครสวรรค์เพื่อพิจารณา 

๓.๑.๑-๑ แบบส ารวจ
ความต้องการของสังคม
และชุมชน 
๓.๑.๑-๒ รายงานการ
ประชุม 
๓.๑.๑-๓ แผนพัฒนา
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ระยะที่ ๑๑(พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) 
๓.๑.๑-๔ แผนปฏิบัติ
การวิทยาเขตนครสวรรค์
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๓.๑.๑-๕แผนบริการ
วิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๓.๑.๑-๖รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย 
 

๒.โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙วิทยาเขตนครสวรรค์ได้
ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมจ านวน ๙ 

๓.๑.๒-๑ แผนบริการ
วิชาการแก่สังคม

http://qa.mcu.ac.th/qa2558/ammo/0009/


๖๔ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
ตามแผนมีการ
จัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อ
การพัฒนา
นักศึกษาชุมชนหรือ
สังคม 

กิจกรรม/โครงการ โดยทุกกิจกรรม/โครงการ มีการ
ระบุการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการท่ีมีต่อ
นิสิต หรือชุมชน หรือสังคม ในจ านวนนี้มีโครงการที่
ระบุการใช้ประโยชน์ต่อนิสิตจ านวน ๓กิจกรรม/
โครงการและระบุการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
จ านวน ๖ กิจกรรม/โครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ
๒๕๕๙ 
๓.๑.๒-๒ ตารางสรุปการ
ใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ
๒๕๕๙ 

๓.โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมใน
ข้อ๑ที่ทั้งโครงการที่
มีรายได้และ
โครงการที่
ให้บริการแบบไม่
หวังผลเชิงธุรกิจ 

วิทยาเขตนครสวรรค์มีการจัดโครงการบริการ
วิชาการทั้งแบบคิดค่าบริการ (เก็บลงทะเบียน) ตาม
อัตราที่วิทยาลัยก าหนดและโครงการที่แบบให้เปล่า 
(ไม่เก็บค่าลงทะเบียน) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่
ได้รับงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของวิทยาเขต
นครสวรรค์หรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ โดย
โครงการที่ระบุไว้ในแผนบริการวิชาการแก่สังคม 
จ านวน ๙โครงการ  

มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีรายได้ 
จ านวน ๒ โครงการ คือ  

๑) โครงการเปิดสอนศีลธรรมหลักสูตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 

๒) โครงการเปิดสอนหลักสูตรการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน (ป.สศ.) 

และโครงการที่บริการแบบให้เปล่า จ านวน ๗ 
ได้แก่ 

๑)โครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานส าหรับ
ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจากงบประมาณ
แผนดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด าเนินการจัดโครงการ
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

๒) โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจากงบประมาณแผน
ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด าเนินการจัดโครงการตั้งแต่
วันที่ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๓) โครงการจัดท าจดหมายข่าววิทยาเขต
นครสวรรค์ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจากงบประมาณ

๓.๑.๓-๑ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ให้บริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 



๖๕ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
แผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด าเนินการจัดโครงการ
ระหว่างวันที่พฤศจิกายน ๒๕๕๘- ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๔) โครงการสอนธรรมศึกษาในทัณฑสถานซึ่งเป็น
โครงการที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ด าเนินการจัดโครงการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

๕) นิสิตที่จบการศึกษา ได้เข้าร่วมอบรม
ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ 
ประจ าภาคกลาง ได้จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๖) โครงการปันน้ าใจสู่รั้ววัยเริ่มเรียนซึ่งเป็น
โครงการที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ด าเนินการจัดโครงการในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๕๙ 

๗) โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดู
ร้อน ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการร่วมกับกองกิจการ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ด าเนินการจัดโครงการระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ถึง 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โครงการประกอบด้วย วัดวรนาถ
บรรพต (พระอารามหลวง) ต าบล ปากน้ าโพ อ าเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ , วัดหนองปลิง ต าบล
นครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ , วัด
สโมสร ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์,วัดสันติธรรม ต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง
ฯ จังหวัดนครสวรรค์, วัดท่าเจริญพรต ต าบลบ้าน
มะเกลือ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ , วัดไทร
เหนือ ต าบลวัดไทร อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์, 
วัดราษฎร์เจริญ ต าบลพระนอน อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ , วัดเก้าเลี้ยว ต าบลเก้าเลี้ยว อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดนครสวรรค์, วัดโกรกพระใต้ ต าบลโกรกพระ 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ , วัดหนองดุก ต าบล
ช่องแค อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, วัดอินทรเมธี 
ต าบลจันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, วัดสว่าง
วงษ์ ต าบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, วัดจันเสน ต าบล



๖๖ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
จันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, วัดหลาสะแก 
ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, วัดป่า
ตาล ต าบลราดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, 
วัดวาปีรัตนาราม ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์, วัดมงคลสุจิตธรรม ต าบลหนองกระเจา 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, วัดเทพสุทธาวาส 
ต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์, 
วัดเขามะเกลือ ต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ , วัดสายล าโพงเหนือง ต าบลสาย
ล าโพง อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์, วัดหนอง
หลวง ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์,วัดดอนขวาง ต าบลหนองบัว อ าเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์, วัดศรีกัลยาณนิคม ต าบล
วังซ่าน อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ , วัดกลาง
พรมฉิมพลี ต าบลเขาชนกัน อ าเภอแม่วงค์ จังหวัด
นครสวรรค์, วัดเทพสวรรค์สีมาราม ต าบลเขาชนกัน 
อ าเภอแม่วงค์ จังหวัดนครสวรรค์, วัดเขาพรมมาราม 
ต าบลแม่วงค์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ , วัดแม่
วงก์ ต าบลแม่วงค์ อ าเภอแม่วงค์ จังหวัดนครสวรรค์, 
วัดคลองแบ่ง ต าบลแม่เลย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ , วัดส้มเสี้ยว ต าบลท่างิ้ว อ าเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนครสวรรค์, วัดบ้านวัง ต าบลตาสังข์ 
อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, วัดคลองสอง
หน่อ ต าบลตาสังข์ อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ , วัดเนินโพธิ์ ต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนครสวรรค์,วัดสังขพิจิตร ต าบลตาขีด 
อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, วัดนาหุบ 
ต าบลบ้านแดน อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, 
วัดหนองละมาน ต าบลด่านช้าง อ าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์, วัดดงป่าจันทร์ ต าบลตาสัง อ าเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, วัดหนองกระดูกเนื้อ 
ต าบลหนองนมวัว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
,วัดพร้าว ต าบลขวาง อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

๔.ประเมิน
ความส าเร็จตามตัว

วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยส านักงานวิชาการมี
การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ

๓.๑.๔-๑ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน



๖๗ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
บ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมใน
ข้อ๑และน าเสนอ
กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา 

การวิทยาเขตนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ และแผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งระบุตัวชี้วัดเพ่ือก ากับติดตาม
การด าเนินงานและให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

นอกจากนี้ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ของวิทยาเขตนครสวรรค์ที่ระบุไว้ในแผนบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะมี
การประเมินความส าเร็จของการให้บริการวิชาการ
ตามตัวบ่งชี้ที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดไว้ โดย
ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา และตัวชี้วัดเชิงต้นทุน โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการจะสรุปผลการด าเนินงานและ
เสนอคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือ
พิจารณาทุกโครงการ และได้น าเสนอต่อการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะต่อไป 

บริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๕.๒.๓-๒ ผลประเมิน
แผนการด าเนินงานด้าน
การบริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๒.๓-๓ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
๕.๒.๓-๔ รายงานการ
ประชุมผู้บริหาร 
คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต
นครสวรรค์ และหน่วย
วิทยบริการทั้ง๓ แห่ง 
๕.๒.๓-๕ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต
นครสวรรค์ 

๕.น าผลการ
ประเมินตามข้อ๔
มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ
สังคม 

วิทยาเขตนครสวรรค์ มีการวางแผนขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการ โดยก่อนการจัดโครงการได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการเพ่ือวางแผนซึ่ง
ทุกโครงการจะมีการตรวจสอบผลประเมินโครงการและ
มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการทุก
โครงการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ 
ระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
ในการให้บริการ รูปแบบการให้บริการ ระยะเวลาใน
การให้บริการ นอกจากนี้ ก่อนการจัดโครงการบริการ
วิชาการ จะมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
เพ่ือวางแผนการท างาน ซึ่งทุกๆ โครงการจะมีการ
ตรวจสอบผลการประเมินโครงการที่ได้สรุปไว้โดยน า
ข้อเสนอมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

๓.๑.๕-๑ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต
นครสวรรค์ 
๓.๑.๕-๒ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม 
๓.๑.๕-๓ แผนบริการ
วิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๓.๑.๕-๔ โครงการบริการ
วิชาการที่มีการน าผลกร



๖๘ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
ประเมินโครงการไป
ปรับปรุง/พัฒนา 

๖.คณะมีส่วนร่วม
ในการบริการ
วิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหนว่ยงานภายใต้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลยั โดย
ได้จัดท าแผนการบริการวชิาการแก่สังคมวิทยาเขต
นครสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายใต้กรอบ
ของแผนปฏิบัติการวิทยาเขตนครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย อีกทั้งโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม
ของวิทยาเขตนครสวรรค์ท่ีจัดขึ้น มีการระบุความ
สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย เช่นแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั กลยุทธ์/มาตรการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแผนของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้แผนการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยเขตนครสวรรคส์อดคล้องและ
ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวทิยาลัย โดยในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตนครสวรรค์มีสว่นรว่มใน
การบริการวิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยลยัประกอบด้วย 

๑. มีส่วนร่วมจดังานและเข้าร่วมประชุมวชิาการ
นานาชาติและพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบชูาโลก ประจ าป ี
๒๕๖๐ระหว่างวนัที่ ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) 
และศูนย์การประชุมสหประชาชาติ  

๒. มีส่วนร่วมในการด าเนนิงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ วิทยา
เขตนครสวรรค์ มีสว่นรว่มในการด าเนินงานโครงการ 
โดยดูแลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๔ จ านวน ๓ 
จังหวัด (นครสวรรค์ ก าแพงเพชร และพิจิตร) โดยในปี
การศึกษา ๒๕๕๙  มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในการ
ดูแลจ านวน ๖๒๐รูป โรงเรยีน จ านวน ๔๐๐ กว่า
โรงเรียน 

๓.๑.๖-๑ แผนพัฒนา
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๓.๑.๖-๒ แผนปฏิบัติ
การวิทยาเขตนครสวรรค์
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๓.๑.๖-๓แผนบริการ
วิชาการแก่สังคม
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๓.๑.๖-๔ โครงการ
บริการวิชาการท่ีมีการ
ระบุความสอดคล้องกับ
แผนของมหาวิทยาลัย 
๓.๑.๖-๕ หนังสือเชิญ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติและพิธีเฉลิม
ฉลองวันวิสาขบูชาโลก 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๓.๑.๖-๖ โครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
(นครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร และพิจิตร) 
๓.๑.๖-๗ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
บรรพชาและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 



๖๙ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๓. มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการบรรพชาและ

อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โดยวิทยาเขตนครสวรรค์ 
ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ นี้ มีการด าเนินงานจ านวน ๓๘ โครงการ 

๔. มีส่วนร่วมในการด าเนนิโครงการนิสิตอาสาเติม
ปัญญาให้สังคม โดยวิทยาลัยรว่มกับกองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการ
เป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศกึษา ๒๕๕๙ นี้ มีนิสิต
เข้าร่วมโครงการและปฏิบัติศาสนกิจบริการวชิการแก่
สังคม จ านวน ๔๐รูป 

๕. มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคระสงฆ์ (ป.บส.) ซึ่ง
เป็นโครงการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ที่ต้องการส่งเสริมความรูใ้ห้แก่
พระสังฆาธิการในส่วนภูมิภาค โดยวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๑๑ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้มีนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๔๐ 
รูป 

๖. มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ซึ่ง
เป็นโครงการของส านักงานพระสอนศีลธรรมรว่มกับ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่ต้องการส่งเสริมความรู้และสร้างทักษะใน
การสอนให้แก่พระสอนศลีธรรมในโรงเรียน ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ นี้มีนักศึกษา จ านวน ๑๐ รูป 

๓.๑.๖-๘ รายงานผลการ
เข้าอบรมโครงการนิสิต
อาสาเติมปัญญาให้สังคม 
๓.๑.๖-๙ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ 
(ป.บส.) 
๓.๑.๖-๑๐ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรการสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 
(ป.สศ) 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน๑  คะแนน ๒  คะแนน๓  คะแนน๔  คะแนน๕  
มีการด าเนินการ  

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ข้อ 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 



๗๐ 

วิเครำะห์จุดแข็งและจดุที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ ๓ 
จุดแข็ง 
๑. มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีชัดเจน และมีโครงการที่หลากหลาย 
๒. มีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเพียงพอ 
๓. บุคลากรมีความพร้อมในการออกบริการวิชาการแก่สังคม 
๔. คณาจารย์มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการเป็น

วิทยากร เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. การบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืนๆ และการติดตามผลกระทบหรื อ

ประโยชน์ของการให้บริการ 
๒. ควรพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์ให้เป็นศูนย์บริการวิชาการระดับภูมิภาค 
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ 
๑. ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการบูรณาการทางวิชาการกับพันธกิจอ่ืนให้ชัดเจน ก าหนด

ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบูรณาการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด
เพ่ือที่จะสามารถทราบได้ว่าการบูรณาการนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่ 

๒. ควรมีการให้บริการทางวิชาการที่ต่อเนื่องและมีการติดตามว่าการให้บริการทางวิชาการ
นั้นก่อให้เกิดผลกระทบหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อผู้รับบริการ 



 
องค์ประกอบที ่๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๑.ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

วิทยาเขตนครสวรรค์ให้ความส าคัญกับ
งานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของวิทยาเขตโดย
ก าหนดนโยบายและแผนงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนด
ผู้รับผิดชอบโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาเขต
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาเขต ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการด าเนินงานด้านกิจกรรมของ
นิสิต โดยให้บูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง
นอกจากการด าเนินการเพ่ือนสนับสนุนงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภายในวิทยาเขตแล้ว ยังส่งเสริมให้เผยแพร่
กิจกรรมและบริการด้านศิลปวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน รวมทั้งจัดหางบประมาณ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดกิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง 

๔.๑.๑-๑ แผนพัฒนา
วิทยาเขตนครสวรรค์
ระยะที่ ๑๑(พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๙) 
๕.๑.๑-๒ แผนปฏิบัติ
การวิทยาเขตนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ
๒๕๕๙ 
๔.๑.๑-๓ แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๔.๑.๑-๔ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔.๑.๑-๕ ภาระงานของ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒.จัดท าแผนด้านท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมและก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาเขต
นครสวรรค์ โดยส านักงานวิชาการ ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ได้ก าหนดเป็นนโยบายในแผนยุทธศาสตร์และ

๔.๑.๒-๑ แผนพัฒนา
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) 



๗๒ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
ตามวัตถุประสงค์ของ
แ ผ น รวมทั้ ง จั ดสร ร
งบประมาณเ พ่ื อ ให้
สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

แผนปฏิบัติการของวิทยาเขตนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้ระบุ
มาตรการโครงการตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบไว้ในแผนฯ ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดท าแผนการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ก าหนด
โครงการ/กิจกรรม และจัดท าแผน
งบประมาณก าหนดตัวชี้วัดด้าน
ศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินงานโดยให้ทุกคน
มีส่วนร่วมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน จ านวน ๑๐ โครงการ 
และได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน 
๑,๓๕๑,๓๘๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้า
หมื่นหนึ่งพ้นสามร้อยแปดสิบบาท) 

๔.๑.๒-๒ แผนปฏิบัติการ
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๔.๑.๒-๓แผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๔.๑.๒-๔ งบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
๔.๑.๒-๕ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต
นครสวรรค์ 

๓.ก ากับติดตามให้มี
การด า เนินงานตาม
แผนด้ านท านุ บ า รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลเขตนครสวรรค์ มีการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยเป็นไปตามระบบของมหา
วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยส านักวิชาการได้
ก าหนดแบบฟอร์มรายงานผลโครงการ ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวม ๑๐ โครงการ 
และเม่ือสิ้นปีงบประมาณ ส านักงานวิชาการ 
ได้ประชุมประเมินความส าเร็จของแผน โดย
การมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบโครงการทุก
โครงการ 

 

๔.๑.๓-๑ แบบติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๔.๑.๓-๒รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๔.๑.๓-๓ รายละเอียด
ของกิจกรรม/โครงการ
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

๔.ประเมินความส าเร็จ
ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด

จากการประเมินความส าเร็จของผลแผน 
โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการเข้า

๔.๑.๔-๑ รายงานผลการ
ประเมินแผนท านุบ ารุง



๗๓ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ร่วมประชุม ผลการด าเนินงานตามแผน บรรลุ
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ ตามตัวบ่งชี้ของแผน 
๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยทุก
โครงการบรรลุเป้าหมาย ตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการทั้ง ๑๐ โครงการและท่ีประชุมมี
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

๕.น าผลการประเมินไป
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาเขต
นครสวรรค์ ได้ด าเนินการจัดโครงการและ
กิจกรรมตามแผนการท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย
สามารถด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายได้ทั้ง 
๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และได้น า
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ผ น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน และ
ได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไขแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
ตามที่ปรากฎในรายงานผลการประเมิน
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๔.๑.๕-๑ รายงานผลการ
ประเมินโครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๔.๑.๕-๒ รายงานแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๔.๑.๕-๓ แผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๔.๑.๕-๔ รายละเอียด
การน าผลการประเมินฯ
ไปปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานหรือโครงการ
ในปีถัดไป 

๖. เผยแพร่กิ จกรรม
หรือการบริการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
สาธารณชน 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้สนับสนุนให้
บุคลากรและนิสิตเผยแพร่งานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนต่างๆ ทั้งใน
จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่ง
กิจกรรมทั้งหลายได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่
สั งคม และสร้ างชื่ อ เสียงให้แก่วิทยาเขต
นครสวรรค์ และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 
ดังนี้ 

๑) เว็บไซต์ 

๔.๑.๖-๑เว็บไซต์วิทยา
เขตนครสวรรค์
(www.nbc.mcu.ac.th) 
๔.๑.๖-๒ Facebook 
วิทยาเขตนครสวรรค์
(www.facebook.com/
mcunsw) 
๔.๑.๖-๓ วารสาร/
สิ่งพิมพ์ 



๗๔ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๒) Facebook 
๓) วารสาร/สิ่งพิมพ์ 
๔) นิทรรศการ 
ซึ่ ง กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ นอกจากเป็นประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังท า
ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกาสร้างเครือข่ายทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานองค์กร หรือ
ชุมชน รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาเขต
นครสวรรค์อีกด้วย 

๔.๑.๖-๔ ภาพถ่าย
นิทรรศการต่างๆ 
 

๗.ก าหนดหรือสร้ าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
และมี ผล ง าน เป็ นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

- - 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน๑  คะแนน ๒  คะแนน๓  คะแนน๔  คะแนน๕  
มีการด าเนินการ  

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖-๗ข้อ 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 
 



๗๕ 

วิเครำะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ ๔ 
จุดแข็ง 
๑. มีอัตลักษณ์ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. มีสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยและพ้ืนที่ข้างเคียงที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุง

ศิลปและวัฒนธรรม 
จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. ควรมีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจอ่ืนๆ  
๒. ควรเปิดพ้ืนที่ให้ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใช้และด าเนินกิจกรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ 
๑. ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับพันธกิจอ่ืนๆ ก าหนดตัวบ่งชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตั้งค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดเพ่ือจะได้ทราบว่าการบูรณาการนั้น ประสบความส าเร็จหรือไม่ 

๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใช้และ
ด าเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การปฏิบัติธรรม การจัดกิจกรรมส าคัญ
ทางวัฒนธรรมต่างๆ การเพ่ิมองค์ความรู้ด้านพุทธศิลป์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ 



 
องค์ประกอบที ่๕ กำรบริหำรจัดกำร 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธต์ำมพันธกิจกลุ่ม

สถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 

๑.พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการวิ เคราะห์  
SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและ
สถาบันรวมทั้งสอดคล้อง
กั บ ก ลุ่ ม ส ถ า บั น แ ล ะ
เอกลักษณ์ของคณะและ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ร ะ ดั บ ส ถ า บั น เ พ่ื อ
พิจารณาอนุมัต ิ

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ด าเนินการพัฒนา
แผนกลยุทธ์ของวิทยาเขตตามกรอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยได้
ด าเนินการดังนี้ 

๑.แผนพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์ ระยะ
ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีการวิเคราะห์ 
SWOT และเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย อีกท้ังยังสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน เอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการภายใต้
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนฯ ดังกล่าวผ่าน
กระบวนการจัดท าร่วมกันทั้งวิทยาเขตและ
หน่วยวิทยบริการในสังกัดทั้ง ๓ แห่งและใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๖ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ได้พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๒. แผนพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์ฉบับ
ดังกล่าวถูกน าไปพัฒนาสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ตามพันธกิจ ๕ ด้าน ประกอบไป
ด้วยยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ

๕.๑.๑-๑แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๕.๑.๑-๒ แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) 
๕.๑.๑-๓ กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ 
๕.๑.๑-๔ แผนพัฒนา
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๕.๑.๑-๕ ผังเชื่อมโยง
ความสอดคล้องแผนกล
ยุทธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย จุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย 
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับ



๗๗ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลส าเร็จไป
พร้อมกันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ทั้ง
แผนประจ าปีและแผน ๕ ปี โดยแผนปฏิบัติการ
ฯ ดังกล่าวผ่านกระบวนการจัดท าด้วยการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในวิทยาเขตนคสวรรค์ 
ตลอดจนได้รับการอนุมัติแผนฯ ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย วาระการ
พิจารณาและถ่ายทอดลงสู่ส่วนงานต่างๆ 

๓. ทั้งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี วิทยาเขตนครสวรรค์ได้มีการ
ด าเนินการตลอดจนมีการประเมินและสรุป
รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ตาม
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ น าเสนอวาระ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย โดยในส่วนของแผนกลยุทธ์ฯ น าเสนอ
อย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง และแผนปฏิบัติการปีละ 
๒ ครั้ง เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และ ๔ ของ
ปีงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตสามารถก ากับติดตามการด าเนินงาน
โครงการ กจิกรรม ตลอดจนการใช้งบประมาณ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และ
ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนฯ ซึ่งที่ประชุมจะน ามีมติปรับเพิ่ม/ลด
โครงการ งบประมาณ รวมไปถึงปรับปรุงแก้ไข
แผนในปีงบประมาณเดียวกันและปีงบประมาณ
ถัดไปตามวงจร Deming Cycle (PDCA) 

ที่ ๒ (พ..๒๕๕๑-
๒๕๖๕)  
๕.๑.๑-๖ แผนกลยุทธ์
ทางการเงินวิทยาเขต
นครสวรรค์ 
๕.๑.๑-๗ แผนปฏิบัติ
การวิทยาเขต
นครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๕.๑.๑-๘ แผนปฏิบัติ
การวิทยาเขต
นครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
๕.๑.๑-๙ รายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการไตรมาสที่ ๓-
๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
๕.๑.๑-๑๐ รายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการไตรมาสที่ ๑-
๒ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
๕.๑.๑-๑๑ รายงาน
การประชุมผู้บริหาร 
คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่วิทยาเขต
นครสวรรค์ และหน่วย
วิทยบริการฯ ๓ แห่ง 
๕.๑.๑-๑๒ มติประชุม
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๒.ด าเนินการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ที่
ประกอบไปด้วยต้นทุน

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขต
นครสวรรค์ ได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินต่อหน่วยนิสิต เพื่อวิเคราะห์ความ

๕.๑.๒-๑ รายงานผล
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย



๗๘ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
ต่ อ ห น่ ว ย ใ น แ ต่ ล ะ
ห ลั ก สู ต ร สั ด ส่ ว น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานิสิต
อาจารย์บุ คลากรการ
จัดการ เรี ยนการสอน
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เ พ่ื อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริ ห า รหลั กสู ต ร
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขัน 

คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรซึ่งมีการจ าแนก
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตจากรายจ่ายจริงหมวด
งบด าเนินการงบบุคลากร และงบด าเนินงาน 
เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดการใช้จ่าย
งบประมาณท้ังที่ได้รับการจัดสรรจาก
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
ของวิทยาเขต ในการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และมีการบริหารทางการเงินโดย
แยกงบประมาณออกเป็นพันธกิจ ๕ ด้าน ได้แก่ 
ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย ด้านบริการ
วิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ด้านบริหารจัดการ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โดยมีการสรุปผลเสนอต่อผู้บริหาร 
เพ่ือติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ต่อหัวนิสิต ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๕.๑.๒-๒ รายงานการ
ประชุมผู้บริหารวิยา
เขตนครสวรรค์ 
๕.๑.๒-๓ รายงานการ
ประชุมผู้บริหาร 
คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่วิทยาเขต
นครสวรรค์ 

๓.ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เป็น
ผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปั จ จั ย ภ า ย น อ ก ห รื อ
ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๕ ๙  วิ ท ย า เ ข ต
นครสวรรค์ ได้ด าเนินงานด้านความเสี่ยงโดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยง โดยก าหนดในวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่เนื่องด้วยผู้บริหารระดับสูงและ
วิทยากรติดภารกิจด่วน จึงเลื่อนก าหนดวันใน
การจัดโครงการมาเป็นปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑.๓-๑ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
๕.๑.๓-๒ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านความ
เสี่ยง 
๕.๑.๓-๓ โครงการ
พัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยง 
๕.๑.๓-๔ คู่มือมารฐาน
การปฏิบัติงานบริหาร
ความเสี่ยง มจร. 

๔.บริหารงานด้วยหลัก
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล อ ย่ า ง
ครบถ้วนทั้ง ๑๐ประการ
ที่ แ ส ด ง ผ ล ก า ร
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ส่งเสริมการ
บริหารงานวิทยาเขต โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ทั่วทั้งองค์กร สามารถจ าแนกตามหลักธรรมาภิ
บาล๑๐ ประการ ดังนี้ 

๑. หลักประสิทธิผล 
    - การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกรายการ 

๕.๑.๔-๑แผนพัฒนา
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๕.๑.๔-๒แผน
ปฏิบัติการวิทยาเขต



๗๙ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
เช่น รายงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีในส่วนของวิทยาเขต
นครสวรรค์สามารถด าเนินการเบิกจ่าย/รายงาน
ผลได้ครบถ้วนทุกรายการตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัย/รัฐบาลก าหนดทุกรายการ 

   - การด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
วิทยาเขตฯ ด าเนินงานด้านต่างๆ ได้ครบทุก
ภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๒.หลักประสิทธิภำพ 
   - การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น ใน
ด้านงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณตาม
หลักการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี โดยใช้
งบประมาณไม่เกินวงเงินที่มหาวิทยาลัยฯ 
จัดเก็บได้และตามประมาณการรายจ่าย
ประจ าปี 

๓. หลักกำรตอบสนอง 
    - ได้รับความร่วมมือด าเนินงานด้าน

ต่างๆ จากทุกหน่วยงานย่อยภายในวิทยาเขต 
เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติการ/ค าขอจัดตั้ง
งบประมาณระดับหลักสูตร/การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

๔. หลักภำระรับผิดชอบ 
    - ผู้บริหารระดับต่างๆ มีภาระ

รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยมีค าสั่ง
มอบหมายภาระรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติชัดเจน 
ในค าสั่งมอบอ านาจการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ฝ่ายต่างๆ/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร/
ค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของ
บุคลากร นอกจากนี้ ผู้บริหารด าเนินงานต่างๆ 
ตามภารกิจหลักทั้ง ๕ ด้านที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยฯ 

นครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๕.๑.๔-๓ แผนปฏิบัติ
การวิทยาเขต
นครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
๕.๑.๔-๔ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๕.๑.๔-๕ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ วิทยาเขต
นครสวรรค์ 
๕.๑.๔-๖ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่าย
บริหาร 
๕.๑.๔-๗ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรต่างๆ 
๕.๑.๔-๘ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
๕.๑.๔-๙ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕.๑.๔-๑๐ ค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษานิสิต 
๕.๑.๔-๑๑ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย 
๕.๑.๔-๑๒ ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 



๘๐ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๕. หลักควำมโปร่งใส 
    - ส าหรับการบริหารจัดการงานในด้าน

ต่างๆ มีการด าเนินงานด้วยความชัดเจน 
โปร่งใส อาทิ 

          ๑) ด้านการเงินและพัสดุ การ
ด าเนินงานต่างๆ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
ประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือ เป็นต้น 

๒) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ อาทิ การ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ จะมี
การก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คัดเลือกอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน ตามรายชื่อที่
ได้รับการเสนอจากที่ประชุมฯ ร่วมเป็น
กรรมการคัดเลือกด้วยเพื่อให้การคัดเลือก
บุคลากรเข้ามาในองค์กรมีความโปร่งใส เป็น
ธรรม นอกจากนี้ การสอบหาข้อเท็จจริงทาง
วินัยหรือการบริหารจัดการงานต่างๆ 
ด าเนินการโดยมีการพิจารณาตามล าดับขั้นตอน
อย่างเปิดเผย เป็นต้น 

๖. หลักกำรมีส่วนร่วม 
    - การด าเนินงานยึดหลักการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือร่วมแสดงความ
คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
โดยด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการระดับ
ต่างๆ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยคณะกรรมการศูนย์บัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ฯลฯ 

๕.๑.๔-๑๓ ค าสั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
๕.๑.๔-๑๔ ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๕.๑.๔-๑๕ ค าสั่ง
มอบหมายงานให้
บุคลากรปฏิบิตหน้าที่
รับผิดชอบใน
สถานศึกษา 
๕.๑.๔-๑๖ หนังสือ
มอบอ านาจ 
๕.๑.๔-๑๗ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
๕.๑.๔-๑๘ ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 



๘๑ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
เป็นต้น 
๗. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
- มีการกระจายอ านาจการบริหารงานและ
ปฏิบัติงานตามล าดับชั้น เพ่ือให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ในการด าเนินงาน/ให้บริการแก่
ผู้รับบริการ ทั้งในส่วนของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นิสิต ผู้รับบริการโดยทั่วไปทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน โดยมีค าสั่งมอบอ านาจให้
รองผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ ค าสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานให้อาจารย์ และค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับต่างๆ 
๘. หลักนิติกรรม 
    - บริหารงานต่างๆ โดยใชห้ลักนิสิตธรรม
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกที่มีอยู่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
เรื่องความเป็นธรรมแก่บุคลากรทุกฝ่าย 
นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถใช้ระบบและ
กลไกของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ใน
ระดับมหาวิทยาลัยเป็นช่องทางของการใช้หลัก
นิติธรรม ได้อีกช่องทางหนึ่ง อาทิ กรณีบุคลากร
รายใดรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใด
อาจเสนอเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยัง
คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ หรืออาจเสนอ
ผ่านคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาในเบื้องต้นได้ 
๙. หลักควำมเสมอภำค 
    - บริหารงานโดยยึดหลักความเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบัติ อาทิ ในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร/การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งจัดให้แก่
คณาจารย์ บุคลากร จะจัดให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้เลือกว่าเป็น



๘๒ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
อาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุน หรือเป็น
ข้าราชการหรือพนักงาน สถาบันอุดมศึกษา 
หรืออายุงาน 
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ 
       - บริหารงานโดยใช้หลักฉันทามติโดยผ่าน
การด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตาม
สายงาน เช่น คณะกรรมการบริหารงานระดับ
หลักสูตร คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรสาย
สนับสนุนซึ่งในการด าเนินงานใช้มติที่ประชุมใน
การสรุปผลการด าเนินงาน 

๕.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและ
แหล่ง เรียนรู้ อ่ืนๆตาม
ประเด็นความรู้ อย่ า ง
น้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรน า
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทั้ง
ภายในและนอกสถาบัน มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
และมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยในปี
การศึกษา ๒๕๕๙  
วิทยาเขตนครสวรรค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม
โครงการการจัดการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการความรู้
เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”วันที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้เสนอโครงการพัฒนา
ระบบจัดการความรู้ในองค์กรวิทยาเขต
นครสวรรค์ (KM )โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ โดยวางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวิจัย 
ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินงานจัดท าแผนและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ต่อไป 

๕.๑.๕-๑ หนังสือเชิญ
และขอนุญาติเข้าร่วม
โครงการ”การจัดการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศ” 
๕.๑.๕-๒ หนังสือเชิญ
เข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการ”การจัดการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศ” 
๕.๑.๕-๓ โครงการ
พัฒนาระบบจัดการ
ความรู้ในองค์กรวิทยา
เขตนครสวรรค์ (KM) 
๕.๑.๕-๔ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

๖.การก ากับติดตามผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนการบริ ห า รและ

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ด าเนินการก ากับ
ติดตาม/ประเมินผลความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน

๕.๑.๖-๑ แผนพัฒนา
บุคลากรวิทยาเขต



๘๓ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ส า ย
สนับสนุน 

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร
สายสนับสนุนตามเป้าหมายละตัวชี้วัดของการ
ด าเนินงาน น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อกับติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือไปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปี
ถัดไป 

นครสวรรค์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๑.๖-๒ รายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
๕.๑.๖-๓ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต
นครสวรรค์ 

๗.ด าเนินงานด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในตาม
ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ที่
เหมาะสมและสอดคล้อง
กั บ พั น ธ กิ จ แ ล ะ
พัฒนาการของคณะที่ได้
ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่ วนหนึ่ งของการ
บ ริ ห า ร ง า น ค ณ ะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศกึษาตามระบบและกลไกการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้  

๑. ด้านระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ด าเนินการดังนี้ 

๑.๑ จัดท าขั้นตอนการด าเนนิงาน 
โดยก าหนดเป็นปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศกึษาที่ระบุกิจกรรม และ
ระยะเวลาด าเนินการทีช่ัดเจน  

๑.๒ จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศกึษาวทิยาเขตนครสวรรค ์

๑.๓ จัดอบรมสมัมนาใหค้วามรูก้าร
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แก่
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร เพื่อให้การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง เป็นไปในรูปแบบ
เดียวกันตามทีม่หาวทิยาลัยก าหนดจ านวน ๒ 
ครั้ง คอื 

๑) กิจกรรมการประชมุสมัมนาทาง
วิชาการ เรือ่ง “แนวทางการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR)” ในวันพุธที่ ๒๗ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒) กิจการรมการประชมุสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรือ่ง “เขียน SAR อย่างไร ให้ได้
คะแนน”ในวันพธุ ที่ ๒๒ มถินุายน พ.ศ.
๒๕๕๙  

๕.๑.๗-๑ ปฏิทิน
ติดตามกิจกรรมการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
๕.๑.๗-๒ แผนพัฒนา
คุณภาพ จากผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๑.๗-๓ รายงานผล
การด าเนินงาน
กิจกรรมการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง แนวทางการจัด
แผนพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๕.๑.๗-๔ รายงานผล
การด าเนินงาน
กิจกรรมการ
ประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการ เรื่อง แนว
ทางการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) 



๘๔ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๑.๔ จัดกระบวนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

๒. ด้านกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศกึษา วทิยาเขต
นครสวรรค ์

๒.๒ ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
วิทยาเขต 

๒.๓ แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SRA) ระดับ
หลักสูตร 

๕.๑.๗-๕ รายงานผล
การด าเนินงาน
กิจกรรมการประชุม
การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เขียน 
SAR อย่างไรให้ได้ 
คะแนน 
๕.๑.๗-๖ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศกึษา 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๕.๑.๗-๗ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับ
วิทยาเขต 
๕.๑.๗-๘ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
รายงานการประเมิน
ตนเอง (SRA) ระดับ
หลักสูตร 

 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน๑  คะแนน ๒  คะแนน๓  คะแนน๔  คะแนน๕  
มีการด าเนินการ  

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕-๖ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๗ข้อ 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ ข้อ ๗ ข้อ ๔ คะแนน บรรลุ 

 
  



๘๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๑.มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้ เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขต
นครสวรรค์ ได้ด าเนินการจัดท าระบบและกลไก
การด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 

๑. ด้านระบบในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑.๑ มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 

๑.๒ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรและนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
จ านวน ๓ กิจกรรม 

๑) กิจกรรมการประชมุสมัมนาทาง
วิชาการ เรือ่ง “แนวทางการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR)” ในวันพุธที่ ๒๗ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒) กิจการรมการประชุมสัมมนา
เชิปฏิบัติการ เรื่อง “เขียน SAR อย่างไร ให้ได้
คะแนน”ในวันพธุ ที่ ๒๒ มถินุายน พ.ศ.
๒๕๕๙  

 ๓) โครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้
แก่นิสิต เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ในวัน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒. ด้านกลไกในการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

๒.๑ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ครอบคลุมการจัดการศึกษา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวนทั้งสิ้น ๑๐ 
หลักสูตร 

๕.๒.๑-๑ คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธศักราช 
๒๕๕๙ 
๕.๒.๑-๒ รายงานผล
การด าเนินโครงการให้
ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่
นิสิตวิทยาเขต
นครสวรรค์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๒.๑-๓ รายงานการ
ด าเนินโครงการ
ประชมุสมัมนาทาง
วิชาการ เรือ่ง “แนว
ทางการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง 
(SAR)” ในวันพุธที่ ๒๗ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
๕.๒.๑-๔ รายงานการ
ด าเนินโครงการ
ประชมุสมัมนา
เชิปฏิบัติการ เรื่อง 
“เขียน SAR อย่างไร 
ให้ได้คะแนน”ในวันพธุ 
ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๙ 
๕.๒.๑-๕ รายงานการ
ด าเนินโครงการอบรม 
สัมมนา ให้ความรู้แก่



๘๖ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๒.๒ มีปฏิทินการติดตามการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

๒.๓ มีการประชุมเพื่อติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร   

๒.๔ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร เพ่ือด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร 

๒.๕ มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๒.๖ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์  

๒.๗มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๒.๘ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบปฏิทินการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขต
นครสวรรค์ ได้พิจารณา น าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์รับรองเพ่ือเสนอ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ล าดับต่อไป 

นิสิต เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๒.๑-๖ ปฏิทินการ
ติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๕.๒.๑-๗ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
๕.๒.๑-๘ ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๕.๒.๑-๙ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาเขต
นครสวรรค์  
๕.๒.๑-๑๐ ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับวทิยาเขต 
๕.๒.๑-๑๑ ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SRA) 
ระดับหลักสูตร 
๕.๒.๑-๑๒ รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 



๘๗ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
๒.มีคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ ๑และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
ทุกภาคการศึกษา 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่กล่าวไว้ใน
กลไกของงานประกันคุณภาพการศึกษาข้างตน
โดยมีการนัดหมายประชุมเพ่ือท าหน้าที่ก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตนครสวรรค์ ตามล าดับ 

๕.๒.๒-๑ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๕.๒.๒-๒ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๓.มีการจัดสรรทรัพยากร
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตร 

วิทยาเขตนครสวรรค์มีการส่งเสริม
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตร และพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ วิทยาเขตนครสวรรค์ได้จัดสรร
งบประมาณเงินแผ่นดิน เงินรายได้ และเงิน
รายได้อ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

     ๑) งบประมาณส าหรับการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนและเสริมความเข็มแข็งทางวิชาการ ให้การ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อน และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 

     ๒) งบประมาณสนับสนุนในเรื่องของ
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถด้านวิชาการให้กับบุคลากรสาย
วิชาการ และส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

     ๓) งบประมาณงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา 

๕.๒.๓-๑ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๕.๒.๓-๒ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
๕.๒.๓-๓ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-
๒๕๖๐ 
 



๘๘ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน 
เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     ๔) งบประมาณการจัดการศึกษาทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและเสริมความเข็มแข็ง
ทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามมคอ.๗ตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ใ ห้ ก ร ร ม ก า ร
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกหลักสูตรได้มี
การด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม 
มคอ. ๗ จ านวน ๑๖ หลักสูตร อยู่ระหว่างการ
น ารายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์เพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

๕.๒.๔-๑ รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
หลักสูตร (มคอ ๗)
จ านวน ๑๖ หลักสูตร 

๕.น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้น าเสนอรายงานผลาร
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระดับวิทยาลัย และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผล
และได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการน าไปพัฒนาและปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานของทุกหลักสูตรให้ดีขึ้นไปในปีต่อไป 

๕.๒.๕-๑ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต
นครสวรรค์ 
๕.๒.๕-๒ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๖ .  มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่  ๑ การ
ก ากับมาตรฐาน 

- - 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน๑  คะแนน ๒  คะแนน๓  คะแนน๔  คะแนน๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ ข้อ ๕ ข้อ ๔ คะแนน บรรลุ 



๘๙ 

วิเครำะห์จุดแข็งและจดุที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ ๕ 
จุดแข็ง 
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนวิทยาเขต

และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ให้มีเพ่ิมขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ให้ได้คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ส่งเสริมการด าเนินการตามพันธกิจทุกด้าน ยกระดับ
คุณภาพนิสิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพ 

๒. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มี
การแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขตและระดับหลักสูตร เพ่ือให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพและวิเคราะห์แนวทางพัฒนา ตลอดจนจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้วิทยาเขตพิจารณา และน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีคุณภาพที่ดีข้ึนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๔. บุคลากรทุกส่วนงานตะหนักถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาและก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของบุคลากรทุกคน ซึ่งบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการเป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการความรู้ ด้านความเสี่ยง และการ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ 
๑. ควรด าเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากร ทั้ง สาย

วิชาการและสายปฏิบัติการ โดยใช้ฐานข้อมูลกับสาขาวิชาที่มีอยู่เดิม และสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ เสนอ
มหาวิทยาลัยให้อนุมัติกรอบอัตราก าลัง เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
บรรจุให้ทุกคน 

๒. ควรเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสกัดความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพ่ือเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย
ทราบ และน าไปปรับใช้ในลักษณะต่อยอดหรือมีแนวปฏิบัติที่ดีกว่ามาแลกเปลี่ยนกันในโอกาสต่อไป 

๓. ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ให้สามารถระบุความ
เสี่ยงสูง ที่จะส่งผลกระทบ ท าให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานของวิทยาเขตที่สามารถแก้ไขได้
โดยระบบบริหารจัดการมาระบุเป็นความเสี่ยง และมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
รายงานให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ 



 
บทท่ี ๓ 

สรุปผลกำรประเมิน 
 

๓.๑ ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ ๒ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

องค์ประกอบคุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนกำร
ประเมิน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 

องค์ประกอบท่ี ๑      
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ๓.๕๑ คะแนน ๓.๓๙ คะแนน ๓.๓๙ ไม่บรรล ุ
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ร้อยละ ๓๕  ร้อยละ ๔๘.๖๘ ๔.๘๕ บรรล ุ
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๑๐.๓๔ ๐.๘๖ ไม่บรรล ุ
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ ๑๐ 
ร้อยละ -๓๗.๖๒ ๕ บรรล ุ

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๕ บรรล ุ
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๕ บรรล ุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี ๑   ๔.๐๒  
องค์ประกอบท่ี ๒     
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๔ บรรล ุ
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ๒๕,๐๐๐ บาท ๔๗,๔๑๓ บาท ๕ บรรล ุ
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๓๓.๓๓ ๕ บรรล ุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี ๒   ๔.๖๗  
องค์ประกอบท่ี ๓     
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ๕ ข้อ ๖ข้อ ๕ บรรล ุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๓   ๕  
องค์ประกอบท่ี ๔     
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๕ บรรล ุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี ๔   ๕  
องค์ประกอบท่ี ๕     
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๔ บรรล ุ
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๔ บรรล ุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี ๕   ๔  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
(๑๓ ตัวบ่งชี้) 

  ๔.๕๓ บรรลุ ๑๑ 
ไม่บรรลุ ๒ 

 
  



๙๑ 

๓.๒ ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

องค์ 
ประกอบ 
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ตัว
บ่งชี ้

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

คะแนน
เฉลี่ย 

๐.๐๐-๑.๕๐ การด าเนินงาน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

๑.๕๑-๒.๕๐ การด าเนินงาน
ต้องปรับปรุง 

๒.๕๑-๓.๕๐ การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงาน
ระดับด ี

๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

๑ ๖ ๑.๒ (๔.๘๕) 
๑.๓ (๐.๘๖) 
๑.๔ (๕.๐๐) 

๑.๕ (๕.๐๐) 
๑.๖ (๕.๐๐) 

๑.๑
(๓.๓๙) 

๔.๐๒ การด าเนินงานระดับด ี

๒ ๓ ๒.๒ (๕.๐๐) ๒.๑ (๔.๐๐) ๒.๓ 
(๕.๐๐) 

๔.๖๗ การด าเนินงานระดับดีมาก 

๓ ๑   ๓.๑ (๕.๐๐)  ๕ การด าเนินงานระดับดีมาก 

๔ ๑  ๔.๑ (๕.๐๐)  ๕ การด าเนินงานระดับดีมาก 

๕ ๒  ๕.๑ (๔.๐๐) 
๕.๒ (๔.๐๐) 

 ๔ การด าเนินงานระดับด ี

รวม ๑๓ ๔ ๗ ๒ ๒๒.๖๙  

ผลกำรประเมิน ๒.๖๘ ๔.๕๗ ๕.๐๐ ๔.๕๓ กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 



 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
-  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ 
-  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ

วิทยาเขต 
-  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ

หลักสูตร 
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