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๑. ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
         มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของ
คณะสงฆ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อเดิมว่า "มหาธาตุวิทยาลัย" และมีพระบรมราชโองการ
เปลี่ยนนามใหม่ว่า "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราช
ประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป ดังปรากฏในประกาศพระราชปรารภใน
การก่อพระฤกษ์สังฆิกเสนาศน์ราชวิทยาลัยต่อไปนี้ 

         *พระราชปรารถในการก่อพระฦกษ์สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย 

         *พระพิมลธรรม พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) สนองพระราชปรารถ 

         *ยุคริเริ่มการจัดการศึกษา 

         *ยุคปรับปรุงและขยายการศึกษา 

         *ยุครับรองปริญญาบัตรและสถานะของมหาวิทยาลัย 

          พระราชปรารถในการก่อพระฦกษ์สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย 

          ศุภมัสดุพระพุทธศาสนกาล เป็นอดีตภาค ล่วงแล้ว ๒๔๓๙ พรรษา ปัตยุบันกาล จันทรคตินิยม 
จุลศักราช ๑๒๕๘ วานระสังวัจฉระ ภัทรบทมาศ ชุษณปักษ สับตมีดิถี รวิวาร สุริยคติกาล รัตนโกสินทร์ 
ศก ๑๑๕ กันยายนมาศ เตรสมะมาสาหะคุณพิเศษ ปริเฉทกาลก าหนด  

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุศยรัตนราชรวิวงษ 
วรุตมพงษบริพัตร วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศอุภโตสุชาติสังสุทธ
เคราะหณี จักรกรีบรมนารถ มหามกุฎราชวรางกูร สุจริตมูลสุสาธิต อรรคอุกฤษฐไพบูลย์บูรพาดูลย์
กฤษฎาภินิหารสุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนต บาทบงกช
ยุคล ประสิทธิ สรรพศุภผลอุดมบรมสุขุมาล ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณ อดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรา
นุรักษ์ วิสิฐศักดิ์สมญา พินิตประชานารถ เปรมกระมลขัตติยราชประยูร มูลมุขมาตยาภิรมย์ อุดมเดชาธิ
การ บริบูรณคุณสาร สยามาทินครวรุฒเมกราชดิลก มหาปริวารนายก อนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรพ
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วิเศษศิรินทร อเนกชนนิกร สโมสรสมมติ ประสิทธิวรยศมโหดม บรมราชสมบัติ นพปดลเสวตฉัตราดิฉัตร 
ศิริรัตโนปลักษณมหา บรมราชาภิเศกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร์ มเหศวร
มหินทรมหารามาธิราชโรดม บรมนารถ- ชาติอาชาไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ อดุลศักดิ์อรรคนเรศ
ราธิบดี เมตตากรุณาสิตลหฤไทย อโนปไมยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิก
ราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระด าริห์ ว่า จ าเดิมแต่ได้เสด็จเถลิง ถวัลย
ราชสมบัติ บรมราชาภิเศกแล้วมาได้ทรงทนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้ถาวรรุ่งเรืองเจริญขึ้นโดยล าดับ แต่
พระสัทธรรมในพระบรมพุทธสาสนานี้ ย่อมมีเหตุปัจจัยอาศรัยกันแลกัน เมื่อพระปริยัติสัทธรรมเจริญ
แพร่หลายอยู่ พระปฏิบัติสัทธรรม- จึ่งจะเจริญไพบูลได้ เมื่อพระปฏิบัติสัทธรรมไพบูลอยู่ พระปฏิเวท
สัทธรรมจึงจะสมบูรณ์ได้ พระปริยัติสัทธรรมย่อมเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระสาสนา ๆ จะด ารงอยู่แล
เจริญขึ้นก็ด้วยพระปริยัติสัทธรรม การที่จะบ ารุงพระปริยัติสัทธรรม อันเป็นรากเหง้าของพระพุทธสาสนา
ให้ไพศาลบริบูรณ์ยิ่งข้ึน ก็ย่อมอาศรัยการบ ารุงให้มีผู้เล่าเรียน แลที่เล่าเรียนให้สะดวกยิ่งข้ึน 

          การเล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรม ที่เป็นไปอยู่ในเวลานั้น ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดการบ ารุงทั่วไปทุก
พระอาราม แต่ยังหาเป็นอันนับว่าบริบูรณ์แท้ไม่ เพราะเป็นแต่สถานที่เล่าเรียนในชั้นต้น จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งวิทยาลัยที่จะเล่าเรียนพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงขึ้น ๒ สถาน ๆ หนึ่งเป็นที่เล่าเรียน
ของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกาย ให้ตั้งที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร พระอารามหลวง พรราชทานนามว่า มหาม
กุฏราชวิทยาลัย เป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว อีกสถานหนึ่ง เป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่าย มหานิกาย ได้ตั้งไว้ที่วัดมหาธาตุราชวรมหาวิหาร 
พระอารามหลวงนี้ มีนามว่า "มหาธาตุวิทยาลัย" ได้เปิดการเล่าเรียน แต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ 
ศก ๑๐๘ สืบมา แต่สังฆิกเสนาสน์ส าหรับมหาธาตุ วิทยาลัยนี้ ยังไม่เป็นที่สมควรแก่การเล่าเรียน ในสมัยที่
การเรียนเจริญขึ้นสืบมานี้ จึงทรงพระราชด าริห์ที่จะทรงสร้างสังฆิกเสนาสน์ส าหรับมหาธาตุวิทยาลัยนี้ขึ้น
ใหม่ให้เป็นสถานอันสมควรแก่การเล่าเรียน  

การนี้ยังอยู่ในระหว่างพระบรมราชด าริห์ ยังหาทันตลอดไม่พอประจวบ เวลาที่ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีพระราชประสูติกาล ณ วันพฤหัสบดี เดือนเจ็ด
แรมสิบสองค่ า ปีขาน สัมฤทธิศกจุลศักราช ๑๒๔๐ ตรงกับวันที่ ๒๗ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก ๙๗ เสด็จ
สวรรคต ล่วงไปในวันที่ ๔ มกราคม รัตนโกสินทร์ ๑๑๓ ตรงกับวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้นเก้าค่ า ปีมะเมีย ฉศก 
จุลศักราช ๑๒๕๖ 

          จึงทรงพระราชด าริห์ว่า โดยราชประเพณีที่มีมาแต่ก่อน เมื่อพระบรมวงศ์ที่ได้ด ารงพระเกียรติยศ
ชั้นสูงสวรรคต ก็ได้เคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท าพระเมรุมาศขนาดใหญ่ ตามพระเกียรติยศ ณ 
ท้องสนามหลวง เพ่ือเชิญพระศพไปประดิษฐาน พระราชทานเพลิง ณ พระเมรุมาศนั้น ก็การท าพระเมรุ
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มาศขนาดใหญ่เช่นเคยมานั้น เป็นการเปลืองพระราชทรัพย์ ไปในสิ่งซึ่งมิได้ถาวร แลมิได้เป็นประโยชน์
สืบเนื่องไปนาน เป็นการล าบากแก่คนเป็นอันมาก แลได้ประโยชน์ชั่วสมัยหนึ่ง แล้วก็อันตรธานไป  

          ครั้งนี้มีสมัยที่จะต้องท าการพระเมรุมาศขนาดใหญ่นั้นขึ้น ควรจะน้อมการท าพระเมรุมาศนั้นมา
รวมลงในการพระราชกุศล ส่วนสาสนูปถัมภนกิจวิทยาทาน วิหารทานการก่อสร้างสังฆิกเสนาสน์ ส าหรับ
มหาธาตุวิทยาลัยนี้ ให้พระราชกุศลบุญราศีส่วนทักษิณาทาน เนื่องในภารถาวรวัตถสถาน เป็นที่ตั้งแห่งสา
สนธรรมสัมมาปฏิบัติแห่งพุทธบริษัท สัปปุริสชนส าเร็จประโยชน์ อิฐวิบูล ผลสืบเนื่องไปตลอดกาลนานแล 
จะได้เป็นเหตุให้งดเว้นการท าพระเมรุมาศขนาดใหญ่ อันเป็นเครื่องเปลืองประโยชน์เปล่าดังพรรณนา
มาแล้วนั้น  

          จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ด ารัสสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัตติ
วงษ์ เป็นผู้บัญชาการให้เจ้าพนักงาน ท าการก่อสร้าง วิทยาลัยยอดปรางค์ ๓ ยอด ล้วนแล้วด้วยถาวรภัณฑ์ 
อันมีก าหนดส่วนยาวแต่ทิศเหนือมาทิศใต้ ๘๘ วา ส่วนกว้างในทิศเหนือ แลทิศใต้นั้น ส่วนละ ๘ วา ๓ ศอก 
ส่วนกลางตั้งแต่ทิศตะวันตก มาทิศตะวันออก ๒๕ วา ส่วนกว้างในมุขใหญ่ ๑๑ วา ส่วนสูงในร่วมมุขยอด
ใหญ่นั้น ๒๒ วา ในร่วมยอดน้อยท้ัง ๒ แห่งละ ๑๖ วา ด้วยพระราชทรัพย์ ๕,๔๐๐ ชั่ง 

          เ พ่ือได้ เป็นที่ เชิญพระบรมศพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยาม
มกุฎราชกุมาร มาประดิษฐานบ าเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณาทานมีการมหกรรมแล้ว จะได้เชิญพระบรมศพ
ไปประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศขนาดน้อย ณ ท้องสนามหลวง พระราชทานเพลิง 

          เมื่อการบ าเพ็ญพระราชกุศลส่วนนี้เสร็จ แล้วจะได้ทรงพระราชอุทิศถวายถาวรวัตถุนี้ เป็นสังฆิก
เสนาสน์ ส าหรับมหาธาตุวิทยาลัย เพ่ือเป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรมแลวิชาชั้นสูงสืบไปภายหน้า 
พระราชทานเปลี่ยนนามใหม่ว่า "มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย" เพ่ือให้ เป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศสืบไป 

          พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัตติวงษ์ ได้ทรงบัญชาการให้เจ้าพนักงานจับการ
ก่อสร้างจ าเดิมแต่การรื้อขนปราบแผ้ว ส่วนที่ควรท านั้น มาแต่วันที่ ๒๔ เมษายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๔ 
บัดนี้ การท ารากสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยนี้ แล้วเสร็จควรจะวางศิลาฤกษ์ได้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้บรรจุค าประกาศแสดงพระพระราชด าริห์อันนี้ แลแผนที่รูปถ่ายตัวอย่างสังฆิกเสนาสน์นั้น กับ
หนังสือพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา อันเป็นหนังสือพิมพ์ราชการในสมัยนี้ เลือกคัดแต่ฉบับที่สมควร แลเหรียญ
ที่รฤกในการพระราชพิธีต่าง ๆ ทั้งทองเงิน แลเบี้ยทองแดงซึ่งใช้อยู่ปัจจุบันนี้ ลงในหีบศิลาพระฤกษ์แล้ว
โปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ 

          ในที่นี้ ณ เวลาเย็นวันที่ ๑๒ กันยายน รัตนโกสินทร์ ๑๑๕ รุ่งขึ้นเวลาเช้าวันที่ ๑๓ กันยายน 
พระสงฆ์ได้รับพระราชทานฉัน เวลาบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงษานุวงษ์ ข้า
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ทูลลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยโดยเสด็จพระราชด าเนินมา ณ ที่ประชุมนี้ ครั้นถึงก าหนดศุภมหา
มงคลฤกษ ทรงวางศิลาพระฤกษ และอิฐปิดทอง ปิดเงิน ปิดนาค ซึ่งเปน อิฐฤกษลง ณ ที่อันจะได้ก่อสังฆิก
เสนาสน์ราชวิทยาลัยเปนประถม โดยนิยมแห่งโบราณราชประเพณีแล้ว นายช่างจะได้ท าการต่อไปให้
ส าเร็จโดยพระบรมราชประสงค์ขอผลแห่งพระบรมราชประสงค์ซึ่งจะทรงบ ารุงพระพุทธศาสนาให้สถิตย์
สถาพร และจะให้วิทยาการแพร่หลาย อันเป็นทางมาแห่ง ประโยชน์ความศุขของมหาชนทั่วไปนี้ จงส าเร็จ 
โดยพระบรมราชประสงค์ จงทุกประการ เทอญ. (คัดมาจากราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓ แผ่นที่ ๒๕ วันที่ 
๒๐ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ หน้า ๒๖๕ - ๒๖๘) 

พระพิมลธรรม พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) สนองพระราชปรารถ 

          ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รูปที่ 
๑๕ มีความประสงค์จะปรับปรุงการศึกษา ภายในสถาบันการศึกษาที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ พระมหาบุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘ (ปัจจุบันด ารงสมณศักดิ์ที่พระธรรมมหาวีรานุ
วัตร) อาจารย์แห่งมหาธาตุวิทยาลัย และบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาธาตุวิทยาลัย ซึ่งก าลังปรับปรุงกิจการ
ห้องสมุดของมหาธาตุวิทยาลัย ได้ช่วยรวบรวมความเป็นมาด้านการจัดการศึกษาของมหาธาตุวิทยาลัยทั้ง
ปวง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางเอกสารของมหาธาตุวิทยาลัยสืบไป 

 เมื่อพระมหาบุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ได้ไปติดต่อกับนายธนิต อยู่โพธิ์ หัวหน้าแผนกวรรณคดี ได้ให้
ความอนุเคราะห์ด้วยดี และได้ขอความร่วมมือจากนายยิ้ม ปัณฑยางกูร หัวหน้ากองจดหมายเหตุ กรม
ศิลปากร ช่วยอ านวยความสะดวกอีกต่อหนึ่ง และได้พบเอกสารส าคัญที่เกี่ยวกับ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เอกสารที่พบนี้ คือ ลายพระหัตถ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปถึงหม่อม
เจ้าประภากร ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕  

          เมื่อพระมหาบุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ได้พบลายพระหัตถ์นี้แล้ว ได้น าส าเนาลายพระหัตถ์ไปถวายพระ
พิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) ซึ่ง พระพิมลธรรมได้น าเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับพระเถรานุเถระในวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และต่างวัด โดยทุกรูปเห็นพ้องต้องกันว่า สมควร ที่จะได้จัดการศึกษาของ
พระสงฆ์ให้เป็นไปตามพระราชปณิธานที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ได้ทรงพระราชทานไว้* (*ความนี้ปรากฏใน
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อเรื่อง "พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย" 
ของ นายมนัส เกิดปรางค์, พ.ศ. ๒๕๒๗.) จนกระทั่งในที่สุดพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) จึงได้มี
หนังสือนิมนต์พระเถระทั้งจากวัดมหาธาตุ และวัดอ่ืนๆ จ านวน ๕๗ รูป และฆราวาสอีกจ านวนหนึ่งมา
ประชุมกัน ณ หอปริยัติ วัดมหาธาตุฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๘๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยถือเป็น
การประชุมที่ด่วนมาก และลับเฉพาะ จะสังเกตเห็นได้ชัดก็คือหนังสือนัดประชุม ออกเมื่อวันที่ ๒๒ 
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ธันวาคม เพ่ือนิมนต์เข้าประชุมวันที่ ๒๓ ธันวาคม เป็นการออกหนังสือเชิญล่วงหน้าเพียงหนึ่งวันเท่านั้น 
ดังปรากฏ ตัวอย่าง หนังสือเชิญประชุม ดังนี้ 

          ผู้ที่ได้รับอาราธนาหรือเชิญเข้าประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทั้งฝ่ายบรรพชิต ๗ รูป และฆราวาส ๔ 
คน ซึ่งทุกท่านจะได้รับ เอกสารบันทึกโครงการปรับปรุงมหาธาตุวิทยาลัย หรือ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จัดท าโดย หลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งหลวงวิจิตรวาทการให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นความลับ และอ่านได้
เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญมาประชุมเท่านั้น 

          ยุคริเริ่มกำรจัดกำรศึกษำ 

          เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนา
บุคลากรของประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถ
ในการรักษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น พระพิมลธรรม ( ช้อย ฐานทัตตมหาเถร) 
อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในสมัยนั้นจึงจัดประชุมพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย จ านวน ๕๗ 
รูป เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และประกาศให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการจัดการ
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์เป็น
คณะแรกเม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และมีพัฒนาการตามล าดับ ดังนี้ 

          •  พ.ศ. ๒๕๐๐ ปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลมาเป็นระบบหน่วยกิต โดยก าหนดให้นิสิตต้องศึกษา 
อย่างน้อย ๑๒๖ หน่วยกิต   และปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปีก่อนรับปริญญาบัตร  

          •  พ.ศ. ๒๕๐๕ เปิดสอนคณะครุศาสตร์  

          •  พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดสอนหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา ระดับประกาศนียบัตรและเปิดสอน 
คณะเอเซียอาคเณย์และ เปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  

          •  พ.ศ. ๒๕๑๒ ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษาเป็นวิทยาลัยครูศาสนศึกษา และ
ปรับเปลี่ยนหน่วยกิต เป็น  ๒๐๐  หน่วยกิต  

           การจัดการเรียนการสอนช่วง ๒ ทศวรรษแรก ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์และรัฐ
เท่าที่ควร ท าให้ประสบปัญหาด้านสถานะของมหาวิทยาลัย และงบประมาณเป็นอย่างมาก แต่ก็สามารถ
จัดการศึกษามาได้อย่างต่อเนื่อง 

ยุคปรับปรุงและขยำยกำรศึกษำ 
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          •  พ.ศ. ๒๕๑๒ คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม ได้ออกค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง " การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๒ " และ เรื่อง " การศึกษาของสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ " ค าสั่งทั้ง ๒ ฉบับนี้ ส่งผลให้
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี สถานะเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย โดยสมบูรณ์  

          •  พ.ศ. ๒๕๒๑ เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งวิทยาเขตแห่ง
แรกท่ี จังหวัดหนองคาย  และได้ขยายไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตในก ากับดูแล ทั่วประเทศ ๑๐ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ๔ แห่ง และ 
ศูนย์การศึกษา ๑ แห่ง คือ 

  o วิทยาเขตหนองคาย ตั้งอยู่ที่ ๒๑๙ ม.๓ ต.ค่ายบกหวาน อ. เมือง จ. หนองคาย จัดตั้งเมื่อวันที่ 
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑   

o วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่วัดสวนดอก ๑๓๙ ต.สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

  o วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ ๓/๓ ม.๕ ต.มะม่วงสองต้น  อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 
จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

   o วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ ๓๐ ม.๑ ต.โคกสี อ. เมือง จ. ขอนแก่น จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

  o วิทยาเขตนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่บ้านหัวถนน ถนนชาติพัฒนา ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๔๔) ๒๕๔๘๙๑, โทรสาร ๒๖๔๕๖๐ จัดตั้งเมื่อ
วัน ที่ ๓๐ ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๒๙ 

  o วิทยาเขตอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ บ้านหมากมี่ ม.๑ ต.กระโสบ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี จัดตั้ง 
เมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙    

o วิทยาเขตแพร่ ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ ม.๕ ต.แม่ค ามี อ. เมือง จ. แพร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๓๐ 

o วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ม.๘ (ห้วยเสนง) ต.นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

    o วิทยาเขตพะเยา ตั้งอยู่ที่ ๕๖๖ ม.๒ ต.แม่กา อ. เมือง จ. พะเยา จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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  o วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตั้งอยู่ที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ๑๐๘/๕ ม.๒ ต.หอมเกร็ด      
อ. สามพราน จ. นครปฐม จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

o วิทยาเขตนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ๙๙๙ ม.๖ ต.นครสวรรค์นอก อ. เมือง จ. นครสวรรค์ จัดตั้งเมื่อ
วันที่ ๑๓ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๙ 

         •  พ.ศ. ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่ โดยลดจ านวน
หน่วยกิตจาก ๒๐๐ หน่วยกิต ให้เหลือเพียง ๑๕๐ หน่วยกิต และปรับปรุงระบบการบริหารวิชาการใหม่ 
โดยแบ่งออก เป็น ๔ คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ  คณะ
สังคมศาสตร์ 

  ยุครับรองปริญญาบัตรและสถานะของมหาวิทยาลัย 

         •  พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐบาล โดยการน าของ ฯพณฯ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ได้ด าเนินการ เสนอร่าง
พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะ ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา โดยรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย แล้วประกาศใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๒๗ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา มีผลท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีศักดิ์และ
สิทธิแห่งปริญญา เช่นเดียวกับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่รัฐให้การ
รบัรอง 

        •  พ.ศ. ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาที่วัดศรีสุดาราม เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ซึ่ง
ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ศึกษาของนิสิตปีที่ ๑ - ๔ ของคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

        •  พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานได้ออก
ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๓๕ โดยมหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาและการบริหารให้เป็นไปตามระบบสากล (คณะเอเซีย
อาคเณย์และเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์เมื่อพ.ศ.๒๕๑๖)  

        •  พ.ศ. ๒๕๔๐ แม้มหาวิทยาลัยจะมี พ.ร.บ. ก าหนดวิทยฐานะของผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๒๗ แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีการรับรองสถานะภาพ ความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยเหมือน
มหาวิทยาลัยทั่วไป จึงท าให้ไม่สามารถขยายการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ 

            ดังนั้น จึงมีความพยายามในการผลักดันให้มีการด าเนินการตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ โดยใช้เวลาในการด าเนินการเป็นเวลานานถึง ๕๐ ปี จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
รัฐบาล โดยการน าของ ฯพณฯ พล.อ ชวลิต ยงใจยุทธ ได้เสนอให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย



๘ 

 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่งผลให้มหาวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในก ากับ
ของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ เน้นจัดการศึกษาวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา1  

ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขต
นครรำชสีมำ 
 
ควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัย  

         นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ อันเป็นปีที่มีการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัด
หนองคาย เป็นต้นมา สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกเถร) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัด
จักวรรดิราชาวาส ได้ปรารภวา่ "ภาคตะวันออกเฉียงเหลือนั้น จังหวัดนครราชสีมามีความเหมาะสมต่อการ
จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มากท่ีสุด เพราะเป็นเมืองเอก 

      เป็นศูนย์กลางทางการศึกษามาแต่เดิม จากค าปรารภและแนวความคิดของเจ้าประคุณสมเด็จฯ 
ดังกล่าวข้างต้น พระเถรานุเถระในจังหวัดนครราชสีมา และในกรุงเทพมหานคร ผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด
นครราชสีมา ได้ตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา โดยมี พระศรีกิตติโสภณ (เกียรติ สุกิตฺติ) 
เป็นประธาน ได้ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมงานด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา และที่
ประชุมมีมติให้คณะสงฆ์ภาค ๑๑ เป็นผู้ด าเนินงานต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๙ พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ 

พร้อมทั้งพระสังฆาธิการในจังหวัดนครราชสีมาและคณะสงฆ์ภาค ๑๑ มีพระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติ
สารเถร) เจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระเทพสีมาภรณ์ (โอกาส นิรุตฺติ
เมธี)เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้น ได้ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้ง วิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมาขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาส าหรับ
พระภิกษุสามเณร  
  

                                           
1 http://www.mcu.ac.th  ๒๖/๐๘/๒๕๕๘ 

http://www.mcu.ac.th/


๙ 

 

 
 

      

 และเพ่ือให้จัดการศึกษามีความสมบูรณ์แห่งวิทยฐานะตามกฎหมาย พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสาร
เถร) ประธานสภาวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา และเจ้าคณะภาค ๑๑ จึงได้ท าหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๒๙ ไปยังสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอให้อนุมัติรับวิทยาลัยสงฆ์นคราช
สีมา   เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ได้น าเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๒๙     และมีมติเป็นเอก
ฉันท์ อนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา เป็นวิทยาเขตนครราชสีมา   ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๒๙ เป็นต้นไป และมีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตฯ 

 

     ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นต้นไป โดยมี พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสารเถร) เป็นประธานสภาวิทยาเขต
ฯ   พระเทพสีมาภรณ์ (ปัจจุบันเป็น พระธรรมวรนายก)(โอภาส นิรุตฺติเมธี) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขต
นครราชสีมา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๐ และด ารงค์ต าแหน่งประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมาตั้งแต่ 
พ.ศ.๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน และ พระราชวิมลโมลี(ด ารง ทิฎฺฐธมฺโม) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๕๓ 



๑๐ 

 

 

      ปัจจุบันมี พระธรรมวรนำยก(โอภำส นิรุตฺติเมธี) เป็นประธำนสภำวิทยำเขตฯ  

 

 

ปัจจุบันมี พระเทพสีมำภรณ์ (วันชัย  กนฺตจำรี) 
เป็นรองอธิกำรบดีวิทยำเขตนครรำชสีมำ 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดด าเนินการศึกษาเป็นครั้ง
แรก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๐ พร้อมกับท าพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัย โดยเปิดสอนในคณะพุทธ
ศาสตร์เป็นคณะแรก และต่อมา วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ด าเนินการขอเปิดการศึกษาในคณะ
มนุษยศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๓๓ คณะครุศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๓๔ และคณะสังคมศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๓๗ รวมเป็น 
๔ คณะนับเป็นวิทยาเขตฯแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนครบทั้ง ๔ คณะที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ ปี 
พ.ศ.๒๕๔๐ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.ว.ค.) ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ และปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดสอนระดับปริญญาโท(พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
  



๑๑ 

 

 

แผนกำรบริหำรกำรศึกษำ 

๑. วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและพอเพียงจนสามารถวิเคราะห์ผลให้เห็นภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 

๒. วางระบบการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจให้มีความชัดเจน   เหมาะสม   เท่าทันเหตุการณ์และ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

๓. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว 

๔. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีสถานภาพสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

มำตรกำร 

๑. ก าหนดให้มีการปฏิบัติงาน การติดตามงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเป็นราย
ปี 
๒. ก าหนดวิธีการและด าเนินการระดมทุนจจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๓. ด าเนินการจัดสร้างอาคารเพ่ือให้มีพ้ืนที่เพียงพอในการใช้สอย รวมทั้งปรับปรุงระบบในอาคารสถานที่
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
๔. น าคอมพิวเตอร์มาใช้สร้างระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและการบริการ 
๕. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
๖. เร่งรัดจัดท าและปรับปรุง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ ประกาศ ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
๗. ปรับปรุงบริหารงานบุคคล โดยก าหนดวิธีการได้มาและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
๘. จัดระบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อเนื่องทั้งส่วนของเงินงบประมาณและ



๑๒ 

 

เงินนอกงบประมาณ 
๙. จัดระบบการประสานงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นเอกภาพและเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

แผนกำรจัดกำรศึกษำ  

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีนโยบายและมาตรการในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วิทยาลัยสงฆ์ได้ตั้งไว้ ดังนี้ 

นโยบำย 

๑. ผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีคุณภาพท่ีพึงประสงค์ คือ ให้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางด้าน
พระพุทธศาสนา และสามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์แขนงต่าง ๆ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็น
ผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รู้จัก
เสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนา
ตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม 

 
๒. ปรับปรุงแนวทางการใช้ทรัพยากรและระบบควบคุมคุณภาพเพ่ือผลิตบัณฑิตทุกระดับ ให้มี
ประสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
๓. ขยายการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

มำตรกำร 

๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นด้านพระพุทธศาสนา
เป็นหลัก 
๒. ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน ให้มีลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการเรียนรู้ภายใต้ค าแนะน ามาก
ขึ้น 
๓. พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ใช้ในโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 
๔. จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบแต่ละสาขาวิชา 
๕. ด าเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่าอนุปริญญา 
๖. ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นิสิตมีประสบการณ์ในการช่วยสอน ท าการวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคม 

กำรด ำเนินกำรศึกษำ  

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้จัดการเรียนการสอนหลาย
ระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี รวมทั้งการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 



๑๓ 

 

๑. ระดับปริญญาตรี 
๒. ระดับประกาศนียบัตร 
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

  

 

ระดับปริญญำตรี  

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้จัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ โดยเปิดการศึกษาคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรก คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๓๓ คณะครุศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๔ และคณะสังคมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๖ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาจาก
ส่วนกลางเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น ๔ คณะ และสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 

๑. คณะพุทธศาสตร์ เปิดสอนในสาขาวิชา พระพุทธศาสนา 
๒. คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
๓. คณะครุศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิชา การสอนภาษาไทย 
๔. คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิชา รัฐศาสตร์2 และสาขาการจัดการเชิงพุทธ 

 

                                           
2 http://nkr.mcu.ac.th  ๒๖/๐๘/๒๕๕๘ 

http://nkr.mcu.ac.th/


๑๔ 

 

ปรัชญำ  ปณิธำน  วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ 
  ปรัชญำของมหำวิทยำลัย 

“ ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม ” 

ปรัชญำของวิทยำเขตนครรำชสีมำ 

“วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  โส  เสฏฺโฐ  เทวมานุเส. ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ  เป็นผู้
ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์” 

วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย 

  “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” 
        วิสัยทัศน์ของวิทยำเขตนครรำชสีมำ  

  “มหาวิทยาลัยบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจและสังคม ระดับ
ภูมิภาค” 

ปณิธำนของมหำวิทยำลัย 

ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 

พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
๑) ผลิตบัณฑิต 
๒) วิจัยและพัฒนา 
๓) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 
๔) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย   
  :  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  
อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  
  :  ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต   
  :  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
 
ยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ 



๑๕ 

 

ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว  ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มี ๖ 
ด้านดังนี้ 

๑. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชน 

มีความสุข  เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน  มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง  ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงที่มี
อยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

๒. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การ 

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่  (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง 
ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล  และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ใน
อนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน  พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี  รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 

๓. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนา 

ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ



๑๖ 

 

ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มี
หลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคน
ไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง 
 
 

๔. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนา
ที ่

ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน  โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม  การ
กระจายอ่านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง  และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๕. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   มี
เป้าหมาย 

การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ  ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน  และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการ
เติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน  อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

๖. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   มี
เป้าหมายการ 

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท า
หน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัล



๑๗ 

 

เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  
นอกจากนั้น  กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา  โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม3 
 
นโยบำยกำรด ำเนินงำนของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้อง
สอดรับกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูป
กระทรวงใหม่ที่จะเป็น  ต้นแบบของการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง ได้แก่  (๑) การปฏิรูปการบริหาร 
(Administrative Reform) ให้มีความเป็น ระบบราชการน้อยที่สุด มีความคล่องตัว และมีการไหลเวียน
ของบุคลากรโดยเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง (Talent Circulation and Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัย (๒) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) ให้มีการน าเรื่อง Regulatory Sandbox มา
ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ (๓) การปฏิรูปงบประมาณ (Budgeting Reform) ให้มีการจัดสรรงบประมาณ
ในลักษณะ Block Gantt และMulti-year Budgeting โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้  กระทรวงเป็น “กระทรวงแห่งปัญญา 
กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่างแท้จริง ดังนี้  

๑. ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐาน
ประเทศ สู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของ
กระทรวง ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้  

๑.๑ การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียน
การสอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ าซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น 

                                           
3http://nscr.nesdb.go.th/%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%B๘%E๐%B๘%๙๗%E๐%B๘%๙๘%E๐%B๘%A๘%E๐%B๘%B๒%E๐%B

๘%AA%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%A๓%E๐%B๙%๘C%E๐%B๘%๘A%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%B๔/ สืบค้นเมื่อ ๒๗ 
สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



๑๘ 

 

แพลตฟอร์มการสร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ มีงานท าในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวที
โลกได้ (๒) การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท างาน (Skill for the future) ทั้ง Upskill และ 
Reskill และ (๓) การศึกษาส าหรับคนสูงวัย  

๑.๒ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้  ไปสู่ ระบบเศรษฐกิจที่ เน้นคุณค่า (Value Based 
Economy) โดย จะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะน าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และ
บูรณาการงานวิจัย ๓ ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน ๔ แพลตฟอร์ม 
(Platform) ได้แก่ (๑) สร้างคนและองค์ความรู้ เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้าง
นักวิจัยเพ่ือดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งของไทยและของโลก /(๒) ลด ... ๒ (๒) ลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นส าคัญ เช่น การขจัดความยากจนแบบแม่นย าและ  เบ็ดเสร็จ (๓) 
ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) เรื่อง 
๑๐ S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๔) ตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก 
(Grand Talent)  เ ช่ น  PM ๒ . ๕ , Zero waste, AI for All, AI for Everyone, Frontier Research, 
Quantum computing, Space Consortium, Gnomic Thailand และเรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์
ประเทศในอนาคต  

๑.๓ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดย
จะต้อง แปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพ
รุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร 
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน 
Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand เพ่ือสร้าง value creation  

๑.๔ การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการก าหนดทิศทาง
และ ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ(Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติม
เต็มศักยภาพในการ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future 
Changer) รวมทั้งทบทวนกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอ
ต าแหน่งวิชาการให้เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัย ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัยที่สร้าง
องค์ความรู้แห่งอนาคต (Frontier Research /Frontier Knowledge) (๒) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนา
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ (๓) มหาวิทยาลัยที่ตอบ โจทย์พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่ น  (Area Based Development)  ใน  ๔ ภูมิภาคได้แก่  ภาคเหนือ  (ล้ านนา ๔ .๐ )  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน ๔.๐) ภาคใต้ (ด้ามขวาน ๔.๐) และภาคกลาง (เจ้าพระยา ๔.๐) ทั้งนี้การ
สร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและ โครงสร้างพ้ืนฐาน



๑๙ 

 

ส าคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อุทยาน
วิทยาศาสตร์ (Science Park)ต้องแข็งแกร่งเพ่ือเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็น
แขนขา ให้กระทรวง รวมทั้ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy 
Agency เป็นต้น  

๒. โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อนตาม
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง มีดังนี้  

๒.๑ โครงการเรื่องที่ส าคัญและก าหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถท าเสร็จได้ในระยะแรก (Quick 
win) ได้แก่ (๑) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (๒) โครงการ Reskill และ Upskill ก าลังคน (๓) การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) (๔) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่โรงเรียนชุมชน ๖,๐๐๐ แห่ง ใน ๔ ปี 
(๕) การขับเคลื่อน โครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (๖) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (Big Data) /ร่วมกับ ... ๓ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการ
ปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพ่ือขจัดความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จ (๗) โครงการ Genomic Thailand (๘) โครงการ พัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi 
Medical Innovation District) และ (๘) โครงการ Futurium เป็นต้น  

๒.๒ โครงการเรื่องที่ส าคัญและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ โครงการอาสา
ประชารัฐ โครงการ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม แก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือ
ออกแบบและ ทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง ๓ โครงการ เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจาก
เป็นโครงการที่มีความ เชื่อมโยงกัน ตอบโจทย์กระทรวงในเรื่อง transformative change และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ ประเทศท่ีส าคัญ รวมทั้ง จะท าให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง  

๓. การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ นวัตกรรม จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อาทิ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ในข้อ ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] ข้อ ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยให้สามารถ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีงานวิจัยใน ๔ 
แพลตฟอร์ม (Platform) ตอบ โจทย์ในระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้สัญญาประชาคมเพ่ือ  วางรากฐานและ
สร้างระบบนิเวศที่เอ้ือให้ประชาคมกระทรวงสามารถท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือตอบโจทย์  
ประเทศและประชาชน ไว้ ๗ ประการ คือ ๑) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การก ากับดูแล” 



๒๐ 

 

ภายใต้การมี “ธรรมาภิบาลที่ดี” ๒) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ” ๓) ยกเลิก แก้ไข กฎระเบียบที่
ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ หรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจของ สถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย ๔) เน้น
การท างานเชิงภารกิจมากกว่าเชิงฟังก์ชัน เน้นการท างานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เป็น 
Performent Based Accountability System ๕) เน้นการท างานเชิงระบบ การท างานเชิงบูรณาการ 
เน้น Connect the Dots และ Closing the Loops ๖) เน้นการท างานที่คล่องตัว กะทัดรัด มีสมรรถนะ
สูง มี Talent Circulation and Mobility ระหว่างหน่วยงาน ๗) ท างานแข่งกับเวลา โดย Bias for 
Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk Only) มาเป็น MALT (More Action, Talk Less) 4 

 

นโยบำยด้ำนกำรอุดมศึกษำ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ) 

๑. ก าหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อน  

๒. Outcome ที่สถาบันอุดมศึกษาควรมี เช่น การวิจัยพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกิดจาก
ทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ิมมูลค่าการส่งออกของประเทศ  

๓. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น 

นโยบำยกำรด ำเนินงำนอุดมศึกษำ 

จากการที่รัฐบาลในนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์  ๔.๐ นั้น สิ่งที่
กระทรวงศึกษาธิการต้องเน้น คือ มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้การศึกษา
โดยยึดจังหวัดเป็นฐาน เพ่ือให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม" เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดการน าเข้า และเป็นสังคมท่ีแบ่งปัน 

ใ นส่ ว นขอ งมหา วิ ท ย าลั ย  ถื อ ว่ า เ ป็ นหน่ ว ย ง าน หลั กที่ ส า คั ญต่ อ ก า ร พัฒน า ไ ท ย
แลนด์ ๔.๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครือข่ายอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงลงไปช่วยโรงเรียนทั่วประเทศ
กว่า ๑๐,๙๔๗ แห่ง 

                                           
4 https://www.mhesi.go.th/home/index.php/aboutus/stg-policy สืบค้นเมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

https://www.mhesi.go.th/home/index.php/aboutus/stg-policy%20สืบค้น


๒๑ 

 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย  ๔.๐ โดยมีบทบาทที่ส าคัญ คือ การ
จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนในชาติ  รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่ง
ทั้งสองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม ๔.๐ 

 

 

 

 



๒๒ 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัย ๔.๐ 

 

อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำที่ผ่ำนมำของกำรอุดมศึกษำไทย มีหลำยประกำร เช่น 

 งบประมาณด้านการศึกษาสูงเทียบกับต่างประเทศ ในขณะที่งบประมาณมีจ ากัด 

 อุดมศึกษายังไม่สามารถปรับตัวรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล 

 ฐานของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลง 

 สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของประเทศหรือพ้ืนที่ 

 สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อนกัน และไม่ตรงตามศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน เน้นจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ (จัดนอกท่ีตั้งขาดคุณภาพ) 

 มีอัตราการว่างงานสูงกว่าระดับการศึกษาอ่ืน 



๒๓ 

 

 การผลิตก าลังคนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และบริการทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์/นักวิจัยมีจ านวนน้อย และท างานไม่ตรงสายงาน 

 บัณฑิตสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่ขาดคุณภาพ 

 ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า 

 ปัญหาธรรมาภิบาล การบริหารงาน 

 งานวิจัยไม่มีคุณภาพ/ไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ 

จำกปัญหำดังกล่ำว กระทรวงศึกษำธิกำรได้น ำมำวิเครำะห์และจัดกลุ่มปัญหำแต่ละด้ำนตำมหลัก
อริยสัจ ๔ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรอุดมศึกษำที่ส ำคัญบำงส่วน เช่น 

 



๒๔ 

 

 แผนกำรจัดกำรอุดมศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 

เป้าหมายคือ Re-profiling เพ่ือปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของสถาบัน ให้สามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง สร้าง
งานวิจัย ขยายองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต เพ่ือ
ยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยสามารถปรับระบบบริหารจัดการ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม และ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแผนงานการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นเป็นเลิศเฉพาะด้าน ตามภาพ 

 



๒๕ 

 

 

ทั้งนี้ ในกำรสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นประเด็นของประเทศ ๖ เรื่องหลัก ต้องอำศัยควำมร่วมมือวิจัยข้ำม
ศำสตร์ ข้ำมมหำวทิยำลัย และข้ำมประเทศ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด 



๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

แนวทำงด ำเนินกำรในส่วนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ๙ แห่ง ตำมภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

แนวทำงด ำเนินกำรในส่วนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ๓๘ แห่ง  ควรมุ่งเน้นไปที่การผลิตและพัฒนาครู, 
การเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรมบริการ และการจัดการท่องเที่ยวชุมชน , วิทยาศาสตร์
สุขภาพและการเข้าสู่สังคมสูงวัย, การจัดการทางสังคมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามภาพล่าง 

 



๒๙ 

 

 

ปริญญำตรีต่อเนื่อง   นโยบายที่ส าคัญ คือ ให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี เพ่ือเปิดโอกาส
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสายอาชีวศึกษา ที่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเลือก
เส้นทางสู่สายอาชีพ ให้เพ่ิมมากข้ึน โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 



๓๐ 

 

 

 
 ทวิภำคี (สหกิจศึกษำ (Work Integrated learning :WIL)) 

เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบการท างาน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพโดยสถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต  ซึ่ งจะส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ส่งผลถึงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษามากข้ึน 



๓๑ 

 

 

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยในการด าเนินการด้านอ่ืนๆ ที่จะส่งผลให้การผลิต
นักศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงใหม่ ให้เป็นระบบเอนทรานซ์ ๔.๐ เพ่ือลดภาระใน
การวิ่งรอกสอบของเด็ก ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ให้เด็กใช้ชีวิตวัยเรียน ม.๖ ให้สมบูรณ์
ที่สุด ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้นักศึกษาใหม่ที่ตรงกับที่มหาวิทยาลัยต้องการด้วย 

 กำรพัฒนำงำนวิจัย 

การปรับงานวิจัยให้เป็นไปตามโจทย์ไทยแลนด์ ๔.๐ เพ่ือตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมตาม
วาระแห่งชาติ เน้นการท างานเป็นเครือข่าย โดยก าหนดมหาวิทยาลัยแกนน า  พร้อมทั้งมีการพัฒนา
งานวิจัยตอบโจทย์ New s Curve ให้มากขึ้น รวมทั้งมีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมโดยใช้โจทย์จาก
ภาคเอกชนเป็นหลัก 

 



๓๒ 

 

๒.  ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
๒.๑  ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

๒.๒  ที่ตั้ง   ๔๑๙ หมู่ ๗ บ้านหัวถนน    ถนนชาติพัฒนา   ต าบลหัวทะเล    
อ าเภอเมือง    จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๐๑๙๕๕๕๑ , ๐๖๑-๐๑๙๘๗๖๕ 
โทรสาร                   ๐๔๔-๙๒๔๕๕๖ 
website   http://www.nkr.mcu.ac.th 

 

๒.๓ ประวัติความเป็นมา  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 

ปีพุทธศักราช   ๒๕๑๓   มีการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคาย 
และ  ในปีเดียวกัน สมเด็จพระธีรญาณมุนี  (ธีร์  ปุณฺณกเถร  ป.ธ.๙)  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้า
อาวาสวัดจักวรรดิ์ราชาวาส กรุงเทพมหานคร ได้ปรารภว่า  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จังหวัด
นครราชสีมา   มีความเหมาะสมต่อการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์   มากที่สุด เพราะเป็นเมืองเอก เป็น
ศูนย์กลางการศึกษามาแต่เดิม จากค าปรารภของเจ้าประคุณ สมเด็จฯ ข้างต้น  พระเถรานุเถระในจังหวัด
นครราชสีมาและในกรุงเทพมหานคร  ผู้มีภูมิล าเนาอยู่ ในจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมและตั้ง
คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา   โดยมี พระศรีกิตติโสภณ  ( เกียรติ    สุกิตฺติ ป.ธ. ๗ ) 
ปัจจุบันด ารงสมณศักดิ์ที่พระราชธรรมมุนี เป็นประธาน ได้ประชุมและเตรียมงาน  ด้านต่างๆ  ตั้งแต่ ปี
พุทธศักราช ๒๕๒๓  เป็นต้น มาและที่ประชุมมี   มติให้คณะสงฆ์ภาค ๑๑  เป็นผู้ด าเนินงาน 
   ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๒๙  พระเถระและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครราชสีมาและคณะสงฆ์ภาค ๑๑ มีพระพรหมคุณาภรณ์  ( พุ่ม กิตฺติสารเถร , ป.ธ.๗ )  เมื่อครั้งด ารง
สมณศักดิ์ ที่พระธรรม  วิสุทธาจารย์  เจ้าคณะภาค ๑๑  เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร    
และ พระธรรมวรนายก (โอภาส   นิรุตฺติเมธี  ป.ธ. ๖ ) เมื่อครั้งด ารงสมณศักดิ์ที่ พระสีหราชสมาจารมุนี   
เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมและมีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาขึ้น  ( ลงวันที่ ๒๘ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ )  เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร และเพ่ือให้จัด
การศึกษามีความสมบูรณ์แห่งวิทยฐานะตามกฎหมาย  พระพรหมคุณาภรณ์  ( พุ่ม  กิตฺติสารเถร ป.ธ. ๗ )  
ประธานสภาวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา  ได้ท าหนังสือลงวันที่  ๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปยังสภา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติรับวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา เป็นวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และต่อมามหาวิทยาลัย    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้น า
เรื่องเข้าสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๕/๒๕๒๙     และที่ประชุมมีมติ ได้อนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมาเป็นวิทยาเขตนครราชสีมา  ( ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๒๙ )  และมีมติอนุมัติให้จัด  
ตั้งเป็นวิทยาเขตนครราชสีมาในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๐  



๓๓ 

 

   ปัจจุบันมี พระธรรมวรนายก ( โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ. ๖ ) เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช  
และ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  ด ารงต าแหน่ง ประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา  และ พระเทพสีมา
ภรณ์   ( พระมหาวันชัย  กนตจารี ป.ธ.๗, พธ.บ. )  เจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) ด ารงต าแหน่ง  
รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐  ได้เปิดด าเนินการจัดการศึกษาคณะพุทธศาสตร์  
     พร้อมกับประกอบพิธีเปิดป้าย    
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
  ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓   ด าเนินการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
   ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔  ด าเนินการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ 
   ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗  ด าเนินการจัดการศึกษาคณะสังคมศาสตร์  
  ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙   ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   
   ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐   ด าเนินการขยายการจัดศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรการ 
      บริหารกิจการคณะสงฆ์ ไปที่วัดชัยภูมิวนาราม  ต าบลในเมือง   
      อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 
  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐  ด าเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
      หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ส าหรับคฤหัสถ์ 
  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑   ด าเนินการขยายการจัดศึกษาระดับหน่วยวิทยบริการ  
      ตั้งอยู่ที่วัดชัยภูมิวนาราม  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง   
      จังหวัดชัยภูมิ และเปิดด าเนินการจัดการศึกษา 
      ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
   ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑  ด าเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
      หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนา ส าหรับ 

                               คฤหัสถ์    
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑    สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้วิทยาเขตนครราชสีมา   

     เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับคฤหัสถ์ 
  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  ด าเนินการจัดการศึกษา 
      หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) 
   ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
      หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) ส าหรับคฤหัสถ์ 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓  ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต    
      สาขาวิชาปรัชญา (พธ.ม.)  ส าหรับพระภิกษุสามเณร 



๓๔ 

 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕  ด าเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
      หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  
     ส าหรับคฤหัสถ์ 

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  ด าเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
     หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
    ส าหรับบรรพชิต และคฤหัสถ์ 

 
 

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี)  
ประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา 

 
พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย  กนฺตจารี) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 

 
 
 
 

 



๓๕ 

 

๓.  ปรัชญา  ปณิธาน  วสิัยทัศน์ และ พันธกิจ 
 

๓.๑   ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
“ ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ

สังคม ” 
ปรัชญาของวิทยาเขตนครราชสีมา 

“วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  โส  เสฏฺโฐ  เทวมานุเส. ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ  เป็นผู้ประเสริฐสุด
ในหมู่เทวดาและมนุษย์” 

๓.๒ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
  “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” 
 
 วิสัยทัศน์ของวิทยาเขตนครราชสีมา  
“มหาวิทยาลัยบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจและสังคม ระดับภูมิภาค” 
     

๓.๓  ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 

๓.๔  พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓.๕  เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 

๓.๖  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :  ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

๓.๗  อัตลักษณ์ของบัณฑิต  :  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 

 

๔.  โครงสร้างองค์กรและการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานวิทยาเขต
นครราชสีมา 

(กลุ่มงำนสนับสนุนกำรบริหำร) 

วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
(กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ) 

ส ำนักวชิำกำร 

(กลุม่งำนสนบัสนนุ
วิชำกำร)ชำกำร- กลุ่มงานบริหาร 

- กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน 
- กลุ่มงานวางแผนและนโยบาย 

- กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
- กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
- กลุ่มงานวิจัยและประกันคุณภาพ 
- กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
  และบริการสังคม 
 

-คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
-คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

-คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตนครราชสีมา 
-คณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
-คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

ส านักงานวิทยาลัยสงฆ ์
(กลุ่มงำนบริหำร) 

-บริหารงานทั่วไป 
(กลุ่มงำนวำงแผนและวิชำกำร) 

-งานวางแผนและวิชาการ 
(กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ) 

-สาขาวิชาที่เปิดด าเนินการ 
 

 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
-สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
-สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
-สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
-หลักสูตรประกาศนียบัตร 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
(ป.บส.) 
-หลักสูตรประกาศนียบัตร 
การสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
(ป.สศ.) 

 
 

คณะกรรมการสภาวิทยาเขตนครราชสีมา 

บัณฑิตศึกษา 
(กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ) 

 

-บริหารงานทั่วไป 
-วางแผนและวิชาการ 
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
-สาขาวิชาปรัชญา 
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา     
  (ดุษฎีบัณฑิต) 
 



๓๗ 

 

๕.  รายช่ือผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต และ กรรมการสภาวิทยาเขตชุดปัจจุบัน 

  ๕.๑  รำยช่ือผู้บริหำร 

 

   ๕.๒  รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำเขตนครรำชสีมำ ( กรรมกำรบริหำร ) 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 

๑ พระเทพสีมาภรณ์ กนฺตจารี รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 

๒ พระเมธีสุตาภรณ์ อุปมงฺกโร,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๓ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ อภิปุญฺโญ,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 

๑ พระเทพสีมาภรณ์ กนฺตจารี รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา  

๒ พระเมธีสุตาภรณ์ อุปมงฺกโร,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๓ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ อภิปุญฺโญ,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๔ พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

๕ ผศ.ดร. ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

๖ พระครูสังวราภิรักษ์ ส วโร, ผศ.,ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๗ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.
ดร. 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการนครราชสีมา 

๘ นายคม ณีสูงเนิน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 

๙ นางสาวเขมิกา ทองอารีกุล รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต
นครราชสีมา 

๑๐ พระครูปริยัติธรรมานุ
ศาสน์ 

ภูริสีโล ผู้อ านวยส านักงานวิทยาลัย 

๑๑ นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี ผู้อ านวยกาส่วนสนับสนุนวิชาการ 

๑๒ ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

 นางทัศนนันท์ ภูมิสุข ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 



๓๘ 

 

๔ ผศ.ดร. ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

๕ พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

๖ พระครูสังวราภิรักษ์ ส วโร, ผศ.,ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๗ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.
ดร. 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการนครราชสีมา 

๘ นายคม ณีสูงเนิน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 

๙ ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน ตัวแทนอาจารย์ประจ า 

๑๐ ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล ตัวแทนอาจารย์ประจ า 

๑๑ นายธนเดช เอ้ือศรี ตัวแทนอาจารย์ประจ า 

 

๕.๓  รำยช่ือคณะกรรมกำรสภำวิทยำเขตนครรำชสีมำ 

 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 

๑ พระธรรมวรนายก นิรุตฺติเมธี, 
(พธ.ด กิตติ์) 

ประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา/ประธาน 

๒ พระโสภณปริยัติวิธาน รตนโชโต (พธ.ม.
กิตติ์) 

เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครราชสีมา/กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓ พระกิตติรามมุนี อคฺคจิตฺโต, (ดร.
(กิตติ์) 

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา/กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔ พระภาวนาประชานาถ - เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ พระภาวนาพัฒนานุสิฐ - เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖ พระครูอนุวัตรชินวงศ์ ชินว โส ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอโนนไทย/กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗ พระครูประโชติบุญญา

ภรณ์ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘ พระเทพสีมาภรณ์ กนฺตจารี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา/กรรมการ 
๙ พระเมธีสุตาภรณ์  อุปมงฺกโร, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/กรรมการ 

๑๐ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ อภิปุญฺโญ,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/กรรมการ 
๑๑ พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต/กรรมการ 



๓๙ 

 

๑๒ พระครูสังวราภิรักษ์ ส วโร, ผศ.,ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา/กรรมการ 
๑๓ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.

ดร. 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการนครราชสีมา/กรรมการ 

๑๔ นายคม ณีสูงเนิน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๑๕ ผศ.ดร. ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
๑๕ พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร. กรรมการตัวแทนอาจารย์ 
๑๖ นายธนเดช เอ้ือศรี กรรมการตัวแทนอาจารย์ 
๑๗ ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล กรรมการตัวแทนอาจารย์ 
๑๘ นายสุรวุฒ ิ เชิดชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๙ นายเอกภพ โตมรศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๐ ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๑ นายไชยนันท์ แสงทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๖. หลักสูตรและจ ำนวนนิสิต 

   ๖.๑   หลักสูตรที่เปิดกำรเรียนกำรสอน 
     หลักสูตรที่เปิดกำรเรียนกำรสอน  มี  ๔ ระดับ  ๑๐  หลักสูตร ดังนี้ 
   ๑).  ระดับประกาศนียบัตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
            - หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส. ) 
    
   ๒). ระดับปริญญาตรี   จ านวน  ๕  หลักสูตร 

    (๒.๑) คณะพุทธศาสตร์ 
     - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มี ๑ วิชาเอก คือ  
                                                  วชิาเอก  พระพุทธศาสนา 

    (๒.๒) คณะมนุษยศาสตร์ 
     -สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  มี ๑ วิชาเอก คือ  
                                           วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ 
                                    (๒.๓) คณะครุศาสตร์ 
     -สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มี ๑ วิชาเอก คือ   
                                           วิชาเอก การสอนภาษาไทย  
    (๒.๔) คณะสังคมศาสตร์  
     - สาขาวิชารัฐศาสตร์ มี ๒ วิชาเอก คือ  



๔๐ 

 

                                            วิชาเอก  รัฐศาสตร์ การปกครอง 
       และวิชาเอก  การจัดการเชิงพุทธ  
   ๓). ระดับบัณฑิตศึกษา   มีจ านวน  ๓   หลักสูตร 
                                (๓.๑) ระดับปริญญาโท  จ านวน ๒ หลักสูตร 
      - สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา 
     - สาขาวิชา  ปรัชญา 
                         (๓.๒) ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๑ หลักสูตร 

- สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา 
                              รวมทั้งหมด   ๘   หลักสูตร 
 

     ๖.๒  จ ำนวนนิสิตและนักศึกษำ 

๑) ระดับประกำศนียบัตร 

 
ที ่

 
หลักสูตร 

 
จ ำนวน 

 
๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ๓๕ 

 
รวมทั้งหมด 

 
๓๕ 

 
 

                          ๒) ระดับปริญญำตรี   ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

 
คณะ 

 
สำขำวิชำ 

 
ชั้นปี 

รวม
ทั้งสิ้น 

๑ ๒ ๓ ๔ รวม 
๑-๔ 

๕* รวม 

พุทธศำสตร์ พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) ๑๓ ๒๐ ๒๑ ๑๐ ๖๔ ๔ ๖๙ 
 พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์-

ชาย) 
  ๑   ๐ ๐ ๑ ๒ ๐ ๒ 

 พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์-
หญิง) 

  ๒   ๑ ๒ ๑ ๖ ๐ ๖ 

มนุษยศำสตร์ ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต)   ๙   ๗ ๗ ๑๑ ๓๔ ๑๑ ๔๙ 



๔๑ 

 

           หมายเหตุ “๕*” หมายถึง นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ  

              ๓) ระดับปริญญำโท 

 
สำขำวิชำ 

 
ประเภท 

 
ชั้นปี 

 

 
รวมทั้งสิ้น 

๑ ๒ วิทยำนิพนธ์ 
พระพุทธศำสนำ พระภิกษุ ๒ ๖ ๙ ๑๕ 

 
 

แม่ชี - ๑ ๐ 
๔ 
๒ 

 ๑ 
 ๖ 
 ๗ 

คฤหัสถ์ชาย ๕ ๒ 
คฤหัสถ์หญิง ๑ ๒ 

ปรัชญำ พระภิกษุ - ๐ ๒  ๒ 
รวม ๗ ๑๑ ๑๗ ๓๑ 

 
 

 

 ภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์-ชาย)   ๗   ๗ ๖ ๖ ๒๖ ๐ ๒๔ 
 ภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์-หญิง)   ๓   ๒ ๖ ๘ ๑๙ ๑ ๓๘ 
ครุศำสตร ์ การสอนภาษาไทย 

(บรรพชิต) 
  ๓   ๓ ๓ ๔ ๑๓ ๑๑ ๒๗ 

 การสอนภาษาไทย(คฤหัสถ์-
ชาย) 

  ๐   ๑ ๑ ๑ ๓ ๔ ๗ 

 การสอนภาษาไทย(คฤหัสถ์-
หญิง) 

  ๓   ๓ ๑ ๗ ๑๔ ๑ ๑๕ 

สังคมศำสตร์ รัฐศาสตร์ (บรรพชิต) ๓๑  ๑๙ ๑๐ ๒๑ ๘๑ ๓๐ ๑๑๑ 
 รัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์ชาย) ๓๗ ๒๑ ๑๕ ๓๑ ๑๐๔ ๖ ๑๑๐ 
 รัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์หญิง) ๒๗   ๗ ๖ ๒๔ ๖๔ ๘ ๗๒ 
 กำรจัดกำรเชิงพุทธ

(พระภิกษุ) 
๑๗ ๑๒ ๑๐ ๑๘ ๕๗ ๗ ๖๔ 

 
 

 
รวมยอดนิสิตทั้งหมด 

 
๑๕๓ 

 

 
๑๐๓ 

 
๘๘ 

 
๑๔๓ 

 
๔๘๗ 

 
๘๓ 

 
๕๗๐ 



๔๒ 

 

         ๓) ระดับปริญญำเอก 

 
สำขำวิชำ 

 
ประเภท 

 
ชั้นปี 

 
รวมทั้งสิ้น 

๑ ๒ ๓ วิทยำนิพนธ์ 
 

พระพุทธศาสนา 
พระภิกษุ ๑๕ ๑๑ ๗ - ๓๔ 

แม่ชี ๑ ๑ - - ๒ 
คฤหัสถ์ชาย ๙ ๘ ๑ - ๑๘ 

๑๐ คฤหัสถ์หญิง ๓ ๔ ๓ 
รวม ๒๘ ๒๔ ๑๑ - ๖๔ 

 
 

            ๗.นิสิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒       

                     ๗.๑ ระดับปริญญำตรี        ๘๓     รูป/คน        

                     ๗.๒ ระดับปริญญำโท        ๑๑     รูป/คน  

                               จ ำนวนทั้งหมด      ๙๔   รูป/คน      

๑) ระดับประกำศนียบัตร 
 

 
ที ่

 
หลักสูตร 

 
จ ำนวน 

 
๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะ

สงฆ ์(ป.บส.) 
๓๕ 

 
รวมทั้งหมด 

 
๓๕ 

                          

 

 

 



๔๓ 

 

                   ๒) ระดับปริญญำตรี  ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                   
๓) ระดับปริญญำโท   ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 
สำขำวิชำ 

 
ประเภท 

 
รวมทั้งสิ้น 

พระพุทธศำสนำ พระภิกษุ  ๔ 
 

พระพุทธศำสนำ 
แม่ชี  ๑ 

 ๑ 
 ๕ 

คฤหัสถ์ชาย 
คฤหัสถ์หญิง 

ปรัชญำ พระภิกษุ  - 
                                                                                       

รวมทั้งหมด 
๑๑ 

 
 

 
คณะ 

                     สำขำวิชำ จ ำนวนที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

พุทธศำสตร์ พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) ๔ 
 พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์-ชาย) - 
 พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์-หญิง) - 
มนุษยศำสตร์ ภาษาอังกฤษ (บรรพชิต) ๑๑ 
 ภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์-ชาย) - 
 ภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์-หญิง) ๑ 
ครุศำสตร ์ การสอนภาษาไทย (บรรพชิต) ๑๑ 
 การสอนภาษาไทย(คฤหัสถ์-ชาย) ๔ 
 การสอนภาษาไทย(คฤหัสถ์-หญิง) ๑ 
สังคมศำสตร์ รัฐศาสตร์ (บรรพชิต) ๓๐ 
 รัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์ชาย) ๖ 
 รัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์หญิง) ๘ 
 กำรจัดกำรเชิงพุทธ(พระภิกษุ) ๗ 
 
 

 
รวมยอดนิสิตทั้งหมด 

 
๘๓ 



๔๔ 

 

   ๘. อำจำรย์และบุคลำกร 

๘.๑ อาจารย์ประจ า วิทยาเขตนครราชสีมา   จ านวน   ๒๕   รูป/คน    

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/
นำมสกุล 

ต ำแหน่ง 

๑ พระเทพสีมาภรณ์* กนฺตจารี รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 

๒ พระเมธีสุตาภรณ์,  อุปมงฺกโร, ผศ.
,ดร. 

อาจารย์ประจ า 

๓ พระครูสังวราภิรักษ์ ส วโร, ผศ.,ดร. อาจารย์ประจ า 

๔ พระครูปลัดนายก
วัฒน์ 

ธมมฺรโส,ดร. อาจารย์ประจ า 

๕ พระครูวิริยธรรมา
นุศาสก์ 

พุทฺธวิริโย,ดร. อาจารย์ประจ า 

๖ ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข อาจารย์ประจ า 

๗ นายธนเดช เอ้ือศรี อาจารย์ประจ า 

๘ พระครูปริยัติธรรมานุ
ศาสน์ 

ภูริสีโล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

๙ นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

๑๐ ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 

๑๑ พระมหาสุพร รกขฺิตธมโฺม, 
ผศ.ดร. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๑๒ ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๑๓ พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

๑๔  ดร.เสร ี ศรีงาม อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 



๔๕ 

 

๑๕ พระครูใบฎีกาหัสดี กิตตฺินนโท, ผศ.
ดร. 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๑๖ ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

๑๗ ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๑๘ นายจ านงค์ ปุผาลา อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

๑๙ ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

๒๐ ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิส
กุล 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๒๑ พระมหาปัญญาวร
วัฒน์ 

สิริภทโฺท,ผศ,
ดร. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๒๒ ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๒๓ พระชรันดร์ ธีรวโร อาจารย์ประจ า  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

๒๔        -    - อาจารย์ประจ า  (อัตราจ้าง) 

๒๕        -    - อาจารย์ประจ า  (อัตราจ้าง) 

๒๖        -    - อาจารย์ประจ า  (อัตราจ้าง) 

หมำยเหตุ ** หมายเลข ๑  พระเทพสีมาภรณ์  รองอธิการบดี ไม่นับ  ต าแหน่งผู้บริหาร 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (อัตรำจ้ำง)   จ ำนวน  ๑๘  รูป/คน 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/
นำมสกุล 

           ต ำแหน่งภำระหน้ำที่ 

๑ ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 

๒ ดร.สิรภพ   สวนดง ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 



๔๖ 

 

๓ พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ผศ.
ดร. 

ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาปรัชญา 

๔ ดร.เกรียงไกร พินยารัก อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

๕ พระครูภัทรจิตตา
ภรณ์,ดร. 

     - อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา 
พระพุทธศาสนา 

๖ พระครูอัครศีลวิสุทธิ์     - อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา 
พระพุทธศาสนา 

๗ ดร.มนัสพล ยังทะเล อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา 
พระพุทธศาสนา 

๘ ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา 
พระพุทธศาสนา 

๙ ผศ.ลัดดา ปานุทัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

๑๐ นายอัมพร เจือจันทร์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ภาษาไทย 

๑๑ นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง อาจารย์ประจ าหลักสูตรการสอนภาษาไทย 

๑๒ พระอธิการสิทธิ์ศักดิ์ ธมฺมทายาโท
,ดร. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

๑๓ นายไพรัตน์ เอิบส าโรง ประธานหลักสูตรสาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 

๑๔ พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนฺโท อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ 

๑๕ พระอินทร์นุช สุวณฺโณ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ 

๑๖ ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ 

๑๗ นางสาวณัฏฐกานต์  หงษ์กุลเศรษฐ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๑๘ นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชา รัฐศาสตร์ 



๔๗ 

 

   ๘.๒ เจ้ำหน้ำที่สำยปฏิบัติกำร   วิทยำเขตนครรำชสีมำ  จ ำนวน  ๑๒  รูป/คน 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 

 

๑ นายคม ณีสูงเนิน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 

๒ นางสาวเขมิกา ทองอารีกุล รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 

๒ นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 

๓ ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

๔ นางทัศนนันท์ ภูมิสุข ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 

๕ พระสีหราชสมาจารมุนี จิรปุญฺโญ นักจัดการงานทั่วไป 

๖ พระครปูลัดวินัย วชิรญาโณ นักจัดการงานทั่วไป 

๗ พระสมุห์วีรชน อนุตฺตโร นักจัดการงานทั่วไป 

๘ นายวีระศักดิ์ ตะไลกลาง นักจัดการงานทั่วไป 

๙ นางวาสนา เถาว์พุดซา บรรณารักษ์ 

๑๐ นางสาวศิริพร หาญพิชัย บรรณารักษ์ 

๑๑ นางสาวเบญจวรรณ์ เทียนขุนทด นักวิชาการเงินและบัญชี  

๑๒         ว่าง    ว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เจ้ำหน้ำที่สำยปฏิบัติกำร (อัตรำจ้ำง)   วิทยำเขตนครรำชสีมำ  จ ำนวน  ๑๔  คน 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 

๑ พระอนันต์ อภินนฺโท นักจัดการงานทั่วไป/บัณฑิตศึกษา ป.เอก 

๒ นายณัฐพนธ์ เบ้าค า นักจัดการงานทั่วไป/บัณฑิตศึกษา ป.โท 

๓ นายวรนุช แบบนา นักวิชาการศึกษาโสตทัศนศึกษา 

๔ นายค านวน ไทยอัฐวิถี นักวิชาการศึกษา/ทะเบียนวัดผล 

๕ นางสาวสุวล ี คงเพ็ชรพะเนา นักวิชาการการเงินและบัญชี/ส านักงานวิทยาเขต 

๖ นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี (โครงการพระสอน
ศีลธรรมฯ) 



๔๘ 

 

๗ นางสาวนันทพร ดิษก่ิง นักวิชาการศึกษา/งานประกันคุณภาพการศึกษา 

๘ นายธนกิจ ณีสูงเนิน นักทรัพยากรมนุษย์ 

๙ นางสาวโสระยา งามเลิศ นักจัดการงานทั่วไป (ฝ่ายกิจการนิสิต) 

๑๐ นายวิฑูรย์ เพียรวิชัยกุล พนักงานขับรถ 

๑๑ นางชิด  อ้นมะเริง พนักงานท าความสะอาด 

๑๒ นางส ารวย กรองมะเริง พนักงานท าความสะอาด 

๑๓ นางณัฐธิดา ซุ่มมะเริง พนักงานท าความสะอาด 

๑๔ นายก าพล สันจะโป๊ นักการภาโร 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

๑.๖  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๕  บุคลำกร 

๑) ผู้บริหำรนโยบำย 
(๑) พระเทพสีมาภรณ์    รองอธิการบดี วิทยาลเขตนครราชสีมา 
(๒) พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

 
๒) ผู้บริหำรกองกิจกำรนิสิต 

(๑)  พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
(๒)  พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย 

 
๓) เจ้ำหน้ำที่ 

(๑)  พระสมุห์วีรชน  อนุตฺตโร  นักจัดการงานทั่วไป  
(๒)  นางสาวโสระยา  ไทยอัฐวิถี  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิกำรบดี วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
 

ฝ่ายปฏิบัติศาสนกิจ 

 
ฝ่ายส่งเสริมกิจการนิสิต 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 
 



๕๐ 

 

บทท่ี  ๒ 
แผนปฏิบัติกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมพัฒนำนิสิต  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

  
 ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
จัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ ที่ก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๒.๑ ควำมเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมพัฒนำนิสิตกับแผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัยระยะที่ ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 
ยุทธศำสตร์  

 

เป้ำประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 
๑ . การผลิตบัณฑิต และการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่ม ีคุณภาพและมาตรฐาน  
 

๑. บัณฑิตและบุคลากรที่ผ่าน
การ ศึกษาอบรมเป็นผู้มี
คุณธรรมน าความรู้ มีปฏิปทา
น่าเลื่อมใส ใฝ่ รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น า
ทางจิตใจและ ปัญญา มีโลก
ทัศน์กว้างไกล มีความ สามารถ
และทักษะในการแก้ปัญหา มี
ศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธ 
ศาสนาและพัฒนาสังคม  

๑. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มี คุณภาพทันสมัย
และสอดคล้องกับ มาตรฐาน
วิชาชีพ  
๒. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ของอาจารย์ให้มี
ความรู้ความ สามารถในการ
จัดกิจกรรมการ เรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนานิสิตและขยาย
โอกาสการศึกษาทางด้าน
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ 

 



๕๑ 

 

 ๒. มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน สากล สามารถ
ตอบสนองต่อความ ต้องการ
ของสังคม  

๔. ส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรม การเรียนรู้ และ
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาให้มี คุณภาพ
และทันสมัย  
๕. ส่งเสริมและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับ    
ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธ ศาสนาระดับ
นานาชาติ  

๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
องค์ความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การ วิจัยทางพระพุทธศาสนา
ระดับ นานาชาติ  
 

๓. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย 
ทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการ 
เผยแพร่ และประยุกต์ใช้พัฒนา 
จิตใจและสังคมในระดับชาติ
และ นานาชาติ  
  

๖. พัฒนานักวิจัย ผลิตผล
งานวิจัย ด้านพระพุทธศาสนา
ที่ครอบคลุม ทุกกลุ่มความรู้
และสร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือนักวิจัยและการวิจัย 
ระดับชาติและนานาชาติ  
๗. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
ผลงาน วิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ  
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
น าองค์ความรู้จากการวิจัยไป
ใช้ในการ เรียนการสอน 
พัฒนาตน พัฒนา งาน พัฒนา
สังคมและกิจการคณะ สงฆ์ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ  
๙. ส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับ
การ อ้างอิง การน าเสนอ การ
น าไปใช้ การตีพิมพ์และได้รับ
รางวัลระดับ ชาติและ
นานาชาติ 
๑๐. พัฒนาระบบการบริหาร
การ จัดการงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ 

 



๕๒ 

 

๓. การบริการวิชาการด้านพระ
พุทธ ศาสนาแก่ชุมชนและสังคม
ทุก ระดับ ทั้งระดับชาติ และ
นานาชาติ  
 

๔. มหาวิทยาลัยให้บริการ
วิชาการ ด้านพระพุทธศาสนา
แก่คณะสงฆ์ ชุมชนและสังคม
ทุกระดับ  
 

๑๑. พัฒนาศูนย์วิปัสสนา-ศูนย ์
พัฒนาบุคลากรและทรัพยากร 
บุคคล ให้สามารถบริการวิชาการ 
ด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม ทุก 
ระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๑๒. จัดระบบข้อมูลและระบบ
การ จัดการทรัพยากรองค์
ความรู้เพื่อ ถ่ายทอดวิชาการ
ทั้งทรัพยากร บุคคล ทักษะ
ช านาญการ สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้สามารถ สนอง
ต่อความต้องการได้ตาม 
เฉพาะกรณ ี 
๑๓. ส่งเสริมการสอน และเผย
แผ่ พระพุทธศาสนาทั้ง
ระดับชาติและ นานาชาติ  
๑๔. พัฒนาและเปิดหลักสูตร 
การ อบรม หรือสัมมนา ให้
สามารถ ด าเนินกิจกรรมได้
อย่างคุ้มค่า และ ยกระดับ
มาตรฐาน การคณะสงฆ์หรือ
สังคมคุณธรรม  
๑๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะ สงฆ ์ภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน และ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มี ส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือ
ความมั่นคงและความเข้มแข็ง 
ของสังคม 
๑๖. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือ
ใน การบริการวิชาการอย่าง
ยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ



๕๓ 

 

ทุกภาค ส่วน และแสวงหา
โจทย์วิจัยเพื่อ บูรณาการกับ
การเรียนการสอน  / ชี้น าและ
แก้ปัญหาให้เกิดสันติสุข ใน
สังคม  

 

๔. การทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม  
 

๕. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาศิลป 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน  
 

๑๗. รณรงค์ให้นิสิตและ
บุคลากรมีความ ตระหนัก ใ น 
เรื่อง การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและมี บทบาท
ในการส่งเสริม ทะนุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
สังคม ร่วมกับภาคประชาชน  
๑๘. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เรียน รู้ด้านพระพุทธศาสนา 
มรดกทาง ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย ในระดับ ท้องถิ่น 
ระดับชาติ และนานาชาติ  
๑๙. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ หอพุทธ
ศิลป์ และผลงานบุรพาจารย์ให้
เป็นแหล่ง การเรียนรู้  
๒๐. ส่งเสริมให้นิสิตบุคลากร
และ ชุมชนให้ด ารงวิถีชีวิตตาม
แนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

๕. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล  
  

๖. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 

๒๑. พัฒนานโยบายการ
บริหาร จัดการมหาวิทยาลัยให้
เป็นแหล่ง บริการวิชาการด้าน
พระพุทธ ศาสนา  
๒๒. พัฒนาระบบและกลไก
การ ติดตามการประเมินผล
วิชาการและ การบริหารอย่าง
มีประสิทธิภาพ  



๕๔ 

 

๒๓. พัฒนาระบบและกลไก
การ ประกันคุณภาพการศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ  
๒๔. พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพ ของบุคลากรให้มี
ความเป็นสากล 
๒๕. ส่งเสริมสวัสดิการ
บุคลากร  
๒๖. พัฒนาทรัพยากรและ
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการ บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ระดับสากล  
๒๗. พัฒนาระบบและกลไก
การ บริหารจัดการทางการเงิน
และงบ ประมาณของ
มหาวิทยาลัยให้มี ภูมิคุ้มกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 5 

 

 

๒.๒ ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมพัฒนำนิสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
๑ ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ด าเนินการบรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

๒ จ านวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่มีการ
ด าเนินการผ่านโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

๕ ด้าน 

๓ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่นิสิตด าเนินงานตามกระบวนการ
คุณภาพ PDCA 

๒๕ โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 

                                           
5 แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ๒๗/๐๘/๒๕๕๘  



๕๕ 

 

๒.๓ ประเภทโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนิสิต  
 โครงการ/กิจกรรมที่จัดให้นิสิต ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ระบุในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มี ๖ ประการ ได้แก่  

(๑) คุณธรรม จริยธรรม  
(๒) ความรู้  
(๓) ทักษะทางปัญญา  
(๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ  
(๖) ด้านอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดเพ่ิมเติม 

 
๒.๔ โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒) ด้านความรู้ 
๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖) ด้านอื่น ๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนดเพิ่มเติม (สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/
องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต) 
 
๒.๖ กำรตดิตำมและประเมนิโครงกำรและกิจกรรม 
 
 มหาวิทยาลัยติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนานิสิตในส่วนกลาง ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ – ๓๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 การรายงานผลการด าเนินงาน ครั้งที่ ๑ กระท าในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒ 
กระท าในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  โดยฝ่ายกิจการนิสิตรวบรวมโครงการ/กิจกรรมตามแผน รายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนานิสิต เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมในปีถัดไป 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  จะด าเนินการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยใช้กลไกของคณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนานิสิต 
 



๕๖ 

 

บทท่ี ๓ 

กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม (SWOT)  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

 
   จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจะพบว่า มีทั้งกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้      ดังนั้น การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 
๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ได้ใช้
แผนพัฒนาฯมาเป็นระยะ ๔ ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยด าเนินการพิจารณาจากพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย สรุปเป็นจุดแข็งหรือจุดเด่น จุดด้อยหรือจุดอ่อน โอกาสการพัฒนา และภาวะคุกคาม เพ่ื อ



๕๗ 

 

ไปสู่การปรับปรุงแผนพัฒนาฯ และ แผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานส านักวิชาการวิทยา เขต
นครราชสีมา ตามกรอบพันธกิจและยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
๑. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
 

จุดแข็ง 
๑. การจัดการศึกษามีต้นทุนต่ าและบัณฑิตท่ีจบการศึกษามีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 
๒. บัณฑิตที่จบการศึกษาได้รับความเชื่อถืออันเนื่องด้วยบัณฑิตท่ีจบส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์จึงท าให้
ชุมชนมีความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๓. บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถสนองความต้องการสังคมและคณะสงฆ์ได้อย่างหลากหลาย 
๔. บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วได้สร้างเครือข่ายโดยการจัดตั้งสมาคมและชมรมเผยแผ่กลุ่มตนเองต่อ
สังคมแล้วเมื่อวิทยาเขตนครราชสีมามีกิจกรรมก็จะกลับเข้ามาให้ความอุปถัมภ์สถาบันเดิม 
๕. บัณฑิตที่จบการศึกษามีความเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้และสามารถเป็นผู้น าทางจิต
วิญญาณให้กับสังคมได้อย่างถูกต้อง 
๖. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของสังคม 
๗. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาปณาโดยรัชกาลที่ ๕ 
 
จุดอ่อน 
๑. สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนยังไม่หลากหลายซึ่งยังสนองตอบความต้องเฉพาะกลุ่มพระสงฆ์โดย
ส่วนใหญ่ 
๒.บัณฑิตที่จบการศึกษาบางส่วนยังขาดจิตส านึกรับผิดต่อสังคมและกิจศาสนา 
๓. มจร.วิทยาเขตนครราชสีมายังเป็นที่รู้จักขององค์กรภายนอกในวงจ ากัดและการสร้างเครือข่ายกับ
สถาบันการศึกษาภายนอกยังไม่เป็นรูปธรรม 
๔. วุฒิการศึกษาท่ีบัณฑิตได้รับเมื่อจบการศึกษายังไม่เป็นสากล 

 
๕. ผู้บริหารตัดสินใจไม่เป็นปัจจุบันไม่เท่าทันกับสถานการณ์จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่ล่า
สมัยจึงท าให้การผลิตบัณฑิตยังอยู่ระบบเดิม 
การติดตามบัณฑิตยังไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน 
๗. บุคลากรสายวิชาการขาดประสบการณ์ด้านภาษาสากลจึงส่งผลต่อการบัณฑิตที่ท าให้มี
ความสามารถด้านภาษาสากลที่ยังไม่ประสบส าเร็จตามหลักสูตร 

 



๕๘ 

 

โอกำสกำรพัฒนำ 
๑. ต้องจัดการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตนครราชสีมาต่อชุมชนให้มากยิ่งขึ้นด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้หลากหลายยิ่งขึ้น 
๒. ต้องมีการจัดการศึกษานอกเหนือจากสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้วและขยายการศึกษาที่สูงขึ้น 
๓. ต้องเพ่ิมการสร้างเครือข่ายกับชุมชนโดยผ่านโครงการครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ภำวะคุกคำม 
๑. ระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในวิทยาเขตนครราชสีมามีข้อจ ากัดน้อยอันเนื่องต้องการจ านวนผู้
เข้าศึกษาต่อที่สูงขึ้นอันเป็นตัวแปรด้านงบประมาณจึงท าให้เกิดความแตกต่างของผู้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับต่างๆ 
๒. มจร.วิทยาเขตนครราชสีมามีความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๓. อาจารย์ประจ าหลักสูตรในบางหลักสูตรยังมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสกอ.ที่มีการปรับปรุงแก้ไข
เพราะจะมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
๔. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังขาดการบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษยังมีน้อย 

 
๒. ด้ำนกำรวิจัยและกำรพัฒนำ 
 

จุดแข็ง 
๑. มีกองทุนส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยของวิทยาเขตนครราชสีมา 
๒. มีระบบและกลไกก ากับดูแลงานวิจัยและมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
จุดอ่อน 
๑. การแสวงหาทุนภายนอกยังมีน้อย 
๒. ขาดทุนสนับสนุนจากภายนอกและการสร้างแรงจูงใจในการวิจัยมีน้อย 
๓. บุคลากรยังมีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยน้อย 
๔. การประชาสัมพันธ์เมื่อมีข่าวสารด้านการวิจัยต่อบุคลากรยังไม่ต่อเนื่อง 
๕. การสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยกับสถาบันภายนอกในเขตจังหวัดนครราชสีมาไม่ต่อเนื่อง 

 



๕๙ 

 

โอกำสกำรพัฒนำ 
๑. ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาโดยตรง 
๒. ปัจจุบันสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีการก าหนดกรอบการวิจัยให้แต่ละหน่วยงานด้านชัดเจนจึง
เป็นโอกาสที่บุคลากรจะมีแนวทางการเสนองานวิจัยมากยิ่งขึ้น 

ภำวะคุกคำม 
๑. คณาจารย์มีภาระงานสอนมากเกินจังไม่มีเวลามาศึกษางานวิจัยและนอกจากนั้นยังไปด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกคือต าแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ 
๒. สาขาวิชาการศึกษาของบุคลากรที่มีความเฉพาะทางด้านพระพุทธศาสนาจึงมีข้อจ ากัดเรื่องการ
แสวงหาหัวข้อการวิจัยเชิงปริมาณ 

 
๓. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

จุดแข็ง 
๑. คณาจารย์ได้รับการเชิญไปบรรยายภายนอกสถาบันมากยิ่งขึ้นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
๒. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาสามารถชี้น าสังคมได้อย่างถูกต้อง 
๓. วิทยาเขตนครราชสีมามีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่น ๙๙.๗๕ เพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
จุดอ่อน 
๑. ความคาดหวังทางสังคมสูงต่อองค์ความรู้บัณฑิตแต่สังคมผิดหวัง 
๒. บุคลากรขาดเทคนิคการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมยังไม่ชัดเจน 
๔. ขาดการบูรณาการการวิชาการเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนยังไม่ครอบคลุมทุกรายวิชา 
โอกำสกำรพัฒนำ 
๑. ต้องส่งเสริมคณาจารย์ออกไปบริการวิชาการให้มากยิ่งขึ้นและก าหนดแนทางให้ชัดเจนใน
รูปแบบและวิธีการให้กับคณาจารย์ 
๒. จัดท าเครือข่ายการบริการวิชาการกับสถาบันภายนอกวิทยาเขตนครราชสีมา 
๓. จัดท าคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม 
ภำวะคุกคำม 
๑. การผลิตผลงานด้านการบริการวิชาการยังน้อย 

 
 
 
 



๖๐ 

 

๔. ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง 
๑. มีหอพุทธศิลป์ที่สะท้อนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเฉพาะบุคคล 
๓. วิทยาเขตนครราชสีมาเป็นสถาบันการจัดการศึกษาเฉพาะทางด้านพระพุทธศาสนาจึงเป็น
เอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา 
 
จุดอ่อน 
๑. ขาดการจัดเวทีแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาของบุคลากรและการน าเสนอใน
เวทีกลางของสังคมและสถาบันการศึกษา 
๒. ขาดการจัดแผนระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง 
โอกำสกำรพัฒนำ 
๑. ควรสร้างเครือข่ายกับสถาบันภายนอก และจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงการส่งเสริม   และการอนุรักษ์
ศิปลวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา 
๒. จัดศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาภายในสถาบันและจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
๓. ควรจัดตั้งชมรมดนตรีและก าหนดแนวทางการด าเนินการอย่างชัดเจนเพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อการ
เรียนรู้ของนิสิตและสนับสนุนการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา 
ภำวะคุกคำม 
๑. การจัดสรรงบประมาณด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่เพียงพอ 
๒. การตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาของนิสิตยังมีน้อย 

 
๕. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

จุดแข็ง 
๑. การบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและผู้บริหารเป็นเคารพเชื่อถือของชุมชนทั่วไป 
๒. มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นตนเองจึงท าให้ระบบการ
บริหารจัดการเชิงนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. การบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นด้วยบุคลากรส่วนใหญ่มีชีวิตจาการเป็นพระสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา 
๔. ผู้บริหารมีต าแหน่งในมหาวิทยาลัยและทางคณะสงฆ์แต่สามารถสร้างความเคารพศรัทธาต่อ
การบริหารจัดการในองค์กรโดยไม่ยึดกฎระเบียบอย่างเดียวมีการน าหลักพรหมวิหาร ๔ เข้ามา
ผสมผสานการบริหารอย่างต่อเนื่อง 



๖๑ 

 

 
จุดอ่อน 
๑. ผู้บริหารมีต าแหน่งในมหาวิทยาลัยพร้อมกับต าแหน่งทางคณะสงฆ์สามารถบริหารจัดการได้แต่
มีผลกระทบเชิงการก ากับดูแลเชิงนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ 
๒. การสั่งการยังไม่คล่องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการบริหารยุคใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เจริญก้าวหน้าของผู้บริหาร 
๓. ผู้บริหารขาดความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการององค์กรทางการศึกษาอิงการบริหารแบบ
วัดจึงท าให้การก ากับดูแลที่เกิดการล่าช้าของการสั่งการเชิงการบริหารที่ไม่ตอบสนองความ
ต้องการผู้ใต้บัญชาและนิสิต 

โอกำสกำรพัฒนำ 
๑. ส่งเสริมและจัดอบรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการให้กับผู้น าองค์กร 
๒. น ากระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขต
นครราชสีมาเข้ามาร่วมจัดการศึกษา 
๓. การด าเนินงานแต่ละส่วนควรยึดระเบียบเป็นหลักการในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
ภำวะคุกคำม 
๑. การตรวจสอบประเมินคุณภาพภายนอกจาก สกอ.และ สมศ 
๒. การสร้างจิตส านึกรักองค์กรของบุคลากร 
๓. การน าหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้กับการบริหารของวิทยาเขตนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

บทท่ี ๓ 
แผนกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมพัฒนำนิสติ 

วิทยำลัยสงฆ์นครรำชสมีำ 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

 
             ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครราชสีมา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ จัดท าแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๓๘ โครงการและกิจกรรม 
 

๓.๑ โครงกำรและกิจกรรมที่จัดให้นิสิต ตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่ระบุในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
     ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
 โครงการและกิจกรรมแก่นิสิต ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ระบุในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้  

 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจ านวน ๙ โครงการ  
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐาน ๑๓๓,๘๕๐.๐๐ วิทยาลัยสงฆ์ 
๒ โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๑๓๓,๘๕๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      

คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๓ โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ วิทยาลัยสงฆ์ 
๔ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวัน

วิสาขบูชา 

๘๐,๐๐๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๕ โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

๑๓๓,๘๕๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๖ โครงการสามีจิกรรม ๘๐,๐๐๐.๐๐ วิทยาลัยสงฆ์ 
๗ โครงการคนดีศรีธรรมาภรณ์ ๘๐,๐๐๐.๐๐ สนง.วิชาการ 

๘ โครงการกิจกรรมไหว้ครูและมุทิตาสักการะ ๘๐,๐๐๐.๐๐ วิทยาลัยสงฆ์ 



๖๓ 

 

๙ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 

๘๐,๐๐๐.๐๐  

 
 ๒) ด้านความรู้ มีจ านวน ๑๐ โครงการ  

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการนิเทศการศึกษาต่อปริญญาตรี ๗๐,๐๐๐.๐๐ สนง.วิชาการ 

กิจการนิสิต 
๒ โครงการปฐมนิเทศนิสิตประจ าปีการศึกษา ๗๐,๐๐๐.๐๐ วิทยาลัยสงฆ์ 

กิจการนิสิต 
๓ โครงการสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
๘๐,๐๐๐.๐๐ สนง.วิชาการ 

กิจการนิสิต 
๔ โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      

คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๕ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
ด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในกลุ่ม
อาเซี่ยน 

๗๐,๐๐๐.๐๐ คณะมนุษยศาสตร์      

๖ โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่อ
อนุรักษ์ศาสนวัตถุ 

๘๐,๐๐๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์       

๗ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๘๐,๐๐๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๘ โครงการสัมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การจัดท าแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม" 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๙ โครงการจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานตาม สกอ. 

๘๐,๐๐๐.๐๐ บัณฑิตศึกษา            
คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       



๖๔ 

 

๑๐ โครงการอบรมบุคลากรและนิสิตให้มีความ
ตระหนักถึงคุณค่าการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๘๐,๐๐๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

 
 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา มีจ านวน ๕ โครงการ  

    

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการอบรมภาษากลุ่มอาเซี่ยนให้

บุคลากรและนิสิต 
๗๐,๐๐๐.๐๐ บัณฑิตศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ 
๒ โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ คณะครุศาสตร์ 
๓ โครงการเข้าร่วมสัมนาวิชาการวิทยานิพนธ์ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บัณฑิตศึกษา 
๔ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ป.

โท + ป.ตร ี
๘๐,๐๐๐.๐๐ บัณฑิตศึกษา            

คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๕ โครงการจัดท าระบบและกลไกลการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

๘๐,๐๐๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๖ โครงการสัมนาวิชาการเผยแผ่วิทยานิพนธ์
ของนิสิตต่อสาธารณชน 

๘๐,๐๐๐.๐๐ บัณฑิตศึกษา 

 
 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีจ านวน ๖ โครงการ  

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการซ้อมรับปริญญา ๓๐,๐๐๐.๐๐ บัณฑิตศึกษา            

คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๒ โครงการงานประสาทปริญญา ๓๐,๐๐๐.๐๐ คณะครุศาสตร์         
๓ โครงการต้อนรับน้องใหม่ ๔๐,๐๐๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      



๖๕ 

 

คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๔ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บัณฑิตศึกษา            
คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๕ โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ๘๐,๐๐๐.๐๐ บัณฑิตศึกษา            
คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๖ โครงส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรคฤหัสถ์
(กีฬาสัมพันธ์) 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

 

 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวน ๓ 
โครงการ  

    

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการจัดท าระบบและกลไกลการบริการ

วิชาการแก่สังคม 
๘๐,๐๐๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      

คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๒ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและนิสิตเพ่ือการให้บริการ
วิชาการ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๓ โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       



๖๖ 

 

 
 ๖) ด้านอื่น ๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนดเพิ่มเติม มี ๒ โครงการ  
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับ

สถาบันการศึกษาในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

๘๐,๐๐๐.๐๐ บัณฑิตศึกษา            
คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

๒ โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่อัต
ลักษณ์เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และผลงาน
อันทรงคุณค่า 

๘๐,๐๐๐.๐๐ บัณฑิตศึกษา            
คณะพุทธศาสตร์      
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสังคมศาสตร์       

 
๓.๒ โครงกำรและกิจกรรมที่นิสิตน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำไปใช่ในกำรจัดกิจกรรม   

- 
 

 
 
 

 
 

 



๖๗ 

 

 
 
 
 

 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก 
 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนานิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๙ 

 

 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

ที่  ๕๔ / ๒๕๖๒ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมพัฒนำนิสิต  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
-------------------------------- 

 ตามที่วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาได้รับอนุมัติโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต  ซึ่งเป็นพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านภาษากลุ่มประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง  พูด อ่าน เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้โครงการโครงการอบรมภาษากลุ่มอาเซียนให้
บุคลากรและนิสิต   ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้  
๑.  กรรมกำรที่ปรึกษำ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการจัดนิทรรศการให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย  

๑.  พระเทพสีมาภรณ์    รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒.  พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร.   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๓.  พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
๔.  นายคม  ณีสูงเนิน    ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ในการด าเนินงาน  เตรียมสถาน เตรียมอุปกรณ์ในการอบรม 
ลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรม  ให้ค าแนะน าผู้บริหาร อาจารย์ประจ า และ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนนิสิต และอ่ืน ๆ  ประกอบด้วย 

๑.  พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร.   ประธาน 
๒.  พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์   รองประธาน   
๓.  พระยุทธนา  อธิจิตฺโต, ดร.   กรรมการ 
๔.  ผศ.ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน   กรรมการ 
๕.  พระครูใบฎีกาหัสดี  กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.  กรรมการ 
๖.  ดร.ประพันธ์  นึกกระโทก   กรรมการ  
๗.  นายอัมพร  เจือจันทร์    กรรมการ 
๘.  ผศ.ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล  กรรมการ 
๙.  นายไพรัตน์  เอิบส าโรง   กรรมการ 



๗๐ 

 

๑๐.  ดร.ศุภณัฐ  เจริญสุข    กรรมการ 
๑๑.  นายกิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี  กรรมการ 
๑๒.  พระสมุห์วีรชน  อุตฺตโร   กรรมการ/เลขานุการฯ 
๑๓.  นางสาวโสระยา ไทยอัฐวิถี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
       สั่ง ณ วันที่   ๒๐  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(พระเทพสีมาภรณ์) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
 

รายละเอียดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

๑) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีจ ำนวน ๙ โครงกำร  
 

โครงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนนิสิต 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต 
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๔๒ 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่  ๔  กลยุทธ์ข้อท่ี ๑๖ 
 ๔.๒ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ ๑ และ ๔ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการ
สอนในด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เน้นให้นิสิตที่ศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของบัณฑิต  และเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วสามารถออกปฏิบัติศาสนกิจในพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่นิสิต 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต 
 ๖.๒ เพ่ือให้นิสิตได้บ าเพ็ญตนและมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจด้านการสอนและเผยแผ่
แก่ประชาชน รวมถึงการบ าเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคม 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 การจัดโครงการมีลักษณะกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ ๑ กิจกรรมการทางวิชาการ 
 หมวดที่ ๒ กิจกรรมภาคปฏิบัติและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  นิสิตที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามโครงการมีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี
และทักษะด้านการปฏิบัติ สามารถน าไปพัฒนาตนและเผยแผ่แก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 



๗๓ 

 

  นิสิตทุกระดับทุกชั้นปี รวมถึงพระสังฆาธิการในจังหวัดนครราชสีมา และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ รูป/คน 
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒  
 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน ๑๓๓,๘๕๐    บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน  -       บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๓๓,๘๕๐   บาท 
     (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาท) 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 
 

ล ำดับ
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑ ขออนุมัติโครงการ             
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 
            

๓ ด าเนินการตามโครงการ             
๔ ป ร ะ เ มิ น ผ ล / ส รุ ป ก า ร

ด าเนินงาน 
            

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  นิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านการปฏิบัติ 
  ๒) นิสิตมีความพร้อมในการออกปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ได้มีการปรับปรุงการด าเนินการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย มาตรฐานการประเมินของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
มาตรฐานกระทรวงศกึษาธิการ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 



๗๔ 

 

 ๑๓.๑ นิสิตได้พัฒนาตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต 
 ๑๓.๒ นิสิตได้บ าเพ็ญตนและมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจด้านการสอนและเผยแผ่แก่
ประชาชน รวมถึงการบ าเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

โครงกำรกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๔๑ 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่  ๑ กลยุทธ์ข้อท่ี ๔ 
 ๔.๒ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ ๑ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการ
สอนในด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เน้นให้นิสิตมีความสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองครบทุกด้านคือ ด้านจิตใจ  ด้านร่างกาย และ ทักษะด้านวิชาการ ตามกรอบของ
หลักสูตร ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มากขึ้นและให้เป็นไป
ตามกรอบของ TQF ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ต้องถือปฏิบัติตามเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิต 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต 
 ๖.๒ เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้วิชาการด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และเกิดทักษะทางวิชาการ ตลอดทั้ง
ทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้นจากที่ศึกษาตามรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว และ สามารถน าเอาความรู้ไปพัฒนาตนเอง
และสังคม 
 ๖.๓ เพ่ือให้สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องของผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย
และพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิตให้เป็นไปตามาตรฐานสากล  
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 การจัดโครงการมีลักษณะกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ ๑ กิจกรรมการทางวิชาการ 
 หมวดที่ ๒ กิจกรรมภาคปฏิบัติและการศึกษาดูงาน 
 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 



๗๖ 

 

  นิสิตได้เกิดความรู้ทางด้านวิชาการใหม่ ๆ ตามกรอบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ เกิด
ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและทักษะด้านการวิชาการมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปพัฒนาตนและเผยแผ่แก่
ประชาชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
 ๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  นิสิตทุกระดับทุกชั้นปีทั้ง ๗ สาขาวิชา  ๕๐๐ รูป/คน 
 ๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน ๑๓๓,๘๕๐   บาท 
     (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาท) 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

 
ล ำดับที่ 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑ ขออนุมัติโครงการ             
๒ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บริหารโครงการ 
            

๓ ด าเนินการตามโครงการ             
๔ ป ร ะ เ มิ น ผ ล / ส รุ ป ก า ร

ด าเนินงาน 
            

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
  นิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ๑) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและเกิดทักษะวิชาการ 
  ๒) นิสิตมีความพร้อมในการออกปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ได้มีการปรับปรุงการด าเนินการโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย มาตรฐานการประเมินของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑ นิสิตได้พัฒนาตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต 



๗๗ 

 

 ๑๓.๒ นิสิตได้เรียนรู้วิชาการด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และเกิดทักษะทางวิชาการ ตลอดทั้งทักษะ
ชีวิตเพ่ิมขึ้นจากที่ศึกษาตามรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว และ สามารถน าเอาความรู้ไปพัฒนาตนเองและ
สังคม 
 ๑๓.๓ สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องของผู้เรียนได้อย่างหลากหลายและ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสิตให้เป็นไปตามาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

โครงกำรอบรมค่ำยคุณธรรมจริยธรรม 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม   
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  รหัสโครงกำร ๐๐๔ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร     ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   สกอ.องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ๔.๑ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
      ๔.๒กลยุทธ์ที่  ๑๑ พัฒนาบุคลากรและนิสิตให้สามารถบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม
ทุกระดับ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 คุณธรรม จริยธรรมนับว่าส าคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคบริโภคนิยม เด็กนักเรียนติด
อบายมุข ติดเกมส์ ยาเสพติด หรือหลงผิดในวัตถุนิยม เป็นต้น 
 การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาตระหนักถึงเหตุผลดังกล่าว จึงจัดอบรมนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับ
การฝึกอบราในครั้งนี้ 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  อบรมคณาจารย์ นิสิตให้มีความรู้ในการเป็นวิทยาการเข้าค่าย    
 ๖.๒  คณาจารย์และนิสิตสามารถจัดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมได้ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 คณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   คณาจารย์ และนิสิตที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมได้ 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   จัดอบรมคณาจารย์ และนิสิตตามหลักสูตรเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

๘.๓เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
   มกราคม ๒๕๖๓– มีนาคม ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 

 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน     ๘๐,๐๐๐    บาท 



๗๙ 

 

 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน     ๘๐,๐๐๐    บาท 

๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 

ล ำดับ
ที ่

 

กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             

๓. ด าเนินการตามโครงการ             

๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

 

๑๑. ตัวช้ีวัด 

 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 

    คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต สามารถฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
   ขาดการประเมินผล และขาดเครื่องมือ สื่ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑)  คณาจารย์และนิสิต เป็นวิทยากรอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม   
 ๒)  มีบุคลากรที่สามารถจัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 



๘๐ 

 

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันวิสำขบูชำโลก 
 

********************************************************************* 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวันวิสาขบูชา   
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  

 รหัสโครงกำร  ๐๐๖ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร     ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   สกอ.องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔.๑ยุทธศำสตร์ที่  ๔ 
๔.๒กลยุทธ์ที่  ๑๙ 
๕. หลกักำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 “วิสาขบูชา” ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวันที่ชาวโลกและพุทธศาสนิกชนทุก
คนให้ตระหนักและซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณ  พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันส าคัญยิ่งทางพุทธศาสนา คือเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพาน โดยองค์การสหประชาชาติได้ถือก าหนดให้วันดังกล่าวนี้เป็นวันส าคัญของโลก พุทธศาสนิกชน
ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญและร่วมประพฤติบ าเพ็ญตนตามหลักค าสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การ
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสส าคัญทางพุทธศาสนา จึงถือได้ว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีงามอีกหนทางหนึ่งใน
การร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชาอย่างต่อเนื่อง  โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมบุญรูปแบบต่าง ๆ  อย่างมากมายให้พุทธศาสนิกชน
และผู้ร่วมงานได้ร่วมปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในทุกภูมิภาคได้ร่วมกันเป็น
ส่วนหนึ่งในการสืบทอดพุทธศาสนาให้จรรโลงงดงามสืบต่อไป 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือร่วมเผยแผ่หลักธรรมค าสอนตามแนวทางอริยสัจจ์ ๔  ให้พุทธบริษัทและเยาวชนได้
เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 ๖.๒  เพ่ือให้พระภิกษุสามเณร เยาวชน นักเรียน นิสิต / นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้
ร่วมกิจกรรมบุญ 
 ๖.๓  เพ่ือร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงด ารงสืบไป   
๗. ลักษณะกิจกรรม 



๘๑ 

 

 ปฏิบัติธรรมและจัดนิทรรศการ ท าวัตรสวดมนต์ 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

พระภิกษุ สามเณรและประชาชนเข้าใจและเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาและ
ของ 

ชาติ มีส านึก รัก หวงแหน และให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติมากขึ้น                  
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

  ตัวแทนคณะสงฆ์ทั้ง ๓๒ อ าเภอ  ประชาชนทั้ง ๓๒ อ าเภอมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชา  
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 

   เมษายน ๒๕๖๓– มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน    ๘๐,๐๐๐  บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -      บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน   ๘๐,๐๐๐   บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 

ล ำดับ
ที ่

 

กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             

๓. ด าเนินการตามโครงการ             

๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
    จัดปฏิบัติธรรม ท าวัตร สวดมนต์ บ าเพ็ญจิตภาวนาและจัดนิทรรศการ 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 



๘๒ 

 

 บุคลากรและนิสิตร่วมปฏิบัติธรรม ท าวัตรสวดมนต์ บ าเพ็ญจิตภาวนาและร่วมจัดนิทรรศการ  
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
  ขาดการประเมินผลและติดตามโครงการ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑  หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอด  พุทธ
ศาสนา    
 ๑๓.๒   พุทธศาสนิกชนได้ให้ความส าคัญและร่วมประพฤติบ าเพ็ญตนตามหลักค าสอนแห่งองค์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 ๑๓.๓  ประชาชนได้เรียนรู้ เข้าใจ และเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาและของชาติ อันจะ
น าไปสู่การให้ความร่วมมือบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม มีจิตส านึกรัก หวงแหน และ
ให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

โครงกำรจัดนิทรรศกำรเนื่องในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
 

********************************************************************* 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   

รหัสโครงกำร  ๐๐๗ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร     ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   สกอ.องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
 ๔.๑ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
๔.๒กลยุทธ์ที่  ๑๖ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เน้นวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้บุคลากรได้ให้ความรู้วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา และวันส าคัญของชาติ โดยจัดท านิทรรศการเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
 ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว โดยจัดนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญชาติ 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปลูกฝังค่านิยมในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม    
 ๖.๒  สัมมนาทางวิชาการและจัดนิทรรศการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และวันส าคัญของชาติ       
 ๖.๓  เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานด้านบริการ
วิชาการแก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนตามสถาบันต่างๆ   
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นการจัดนิทรรศการในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ตามสถานที่ต่างๆ  ที่หน่วยงานราชการ
ด าเนินการเพื่อเผยแผ่ความรู้ ให้ประชาชนได้ทราบของวันส าคัญนั้นๆ 
 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 



๘๔ 

 

  ๑)  ประชาชนได้รับความเข้าใจและเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาของชาติมากข้ึน 
  ๒)  ประชาชนมีสามัญส านึก รัก หวงแหน และให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งข้ึน   

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  ๑)  จัดนิทรรศการในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  ๒)  จัดปาฐกถาและอภิปรายเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
   มกราคม ๒๕๖๓– มีนาคม ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน    ๑๓๓,๘๕๐  บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน         -        บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน   ๑๓๓,๘๕๐  บาท 
      
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 

ล ำดับ
ที ่

 

กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             

๓. ด าเนินการตามโครงการ             

๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
 บุคลากรและนิสิตจัดนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญในทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
 ส่งเสริมบุคลากรและนิสิตจัดนิทรรศการในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 



๘๕ 

 

๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑)  ประชาชนทั่วไปได้มีแหล่งแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนามากข้ึน   
 ๒)  ประชาชนได้รับความเข้าใจและเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาและของชาติ จนไปสู่
การให้ความร่วมมือบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓)  ประชาชนมีสามัญส านึก รัก ห่วงแหน และให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรม
ของชาติมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

โครงกำรสำมีจิกรรม 
 

********************************************************************* 

 
๑. ชื่อโครงกำร  โครงการสามีจิกรรม  
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   

รหัสโครงกำร ๐๑๔ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   สกอ. องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๔.๑ยุทธศำสตร์ที่  ๔ 
๔.๒กลยุทธ์ที่  ๑๗ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 

 การท าสามีจิกรรม เป็นขนบธรรมเนียมที่ดีงามของพระภิกษุสามเณร หลังจากเข้าพรรษาแล้ว 
พระภิกษุสามเณรจะท าสามีจิกรรมแก่พระเถระ เพื่อแสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีต่อไป 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงได้จัดท าโครงการท า
สามีจิกรรมขึ้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อไป 
 ๖.๒  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่ดีต่อไป 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 จัดท าสามีจิกรรมต่อพระเถระหลังจากเข้าพรรษา 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  นิสิตแสดงออกซ่ึงความกตัญญู  

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  นิสิตท าสามีจิกรรมต่อเพราะเถระ 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  หลังจากเข้าพรรษา เป็นประจ าทุกปี  
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน    ๗๐,๐๐๐    บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน       -        บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๗๐,๐๐๐     บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 



๘๗ 

 

 
ล ำดั
บท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
   นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมท าสามีจิกรรมต่อพระเถระ 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑)  นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมท าสามีจิกรรมต่อพระเถระ 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  ปรับปรุงแก้ไขโครงการ
สามีจิกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑)  นิสิตแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อพระเถระ   
 ๒)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ที่ดีต่อไป    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

โครงกำรคนดีศรีธรรมำภรณ์ 
 

********************************************************************* 

 
๑. ชื่อโครงกำรโครงการคนดีศรีธรรมาภรณ์ 
๒. ชื่อหน่วยงำน   ส านักวิชาการ  วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร๐๑๙  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำรส านักวิชาการ    
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  - ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๔  - กลยุทธ์ ข้อที่ ๑๗ 
 ๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ  สกอ.องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  ก่อตั้ งเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๒๙  จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มี พระศรีธรรมาภรณ์ เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒  จนถึง ปี พ.ศ.๒๕๕๓  รองอธิการบดีในสมัยนั้นจึงด าริให้มีโครงการคนดีศรีธรรมา
ภรณ์ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต  ที่มีผลคะแนนสอบเข้าเป็นอันดับที่หนึ่ง  และ
นิสิตที่มีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดีมีผลคะแนนสะสมเป็นอันดับที่หนึ่งของแต่ละชั้น สาชาวิชา  เป็น
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและ
มหาวิทยาลัย 

ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมนิสิตที่ประพฤติดี  เรียนดี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ท านุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ และ
วัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาจึงจัดท าโครงการคนดีศรี
ธรรมาภรณ์ ขึ้น 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือส่งเสริมสนับนิสิตที่ประพฤติดี เรียนดี 
 ๖.๒  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างแก่นิสิต 
 ๖.๓  เพ่ือสนับสนุนให้ทุนการศึกษา 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรม มอบทุน สนับสนุน ประกาศเกียรติคุณ  โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๗.๑ จัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบทุนการศึกษา 
 ๗.๒ ประธานผู้ทรงเกียรติกล่าวยกย่อง ให้โอวาท 
 ๗.๓ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  ประธานมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 
 ๗.๔ ผู้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาต่อผู้รับทุน 
 



๘๙ 

 

๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  ๑)  นิสิตรับทุนและเกียรติบัตร ๒๐ รูป/คนผู้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาทรงคุณค่า
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   ๑)  นิสิตเข้าร่วมงานจ านวน  ๕๐๐ รูป/คน 
   ๒)  ศิษย์เก่าเข้าร่วมงานจ านวน  ๑๐๐ รูป/คน 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้งแต่  ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน   จ านวน  ๗๐,๐๐๐     บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้   จ านวน       -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๗๐,๐๐๐      บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งกรรมการ             
๓. ด าเนินการโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุป             

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  มีนิสิตรับทุนและรับเกียรติบัตรจ านวน  ๒๐ รูป/คน 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑)  นิสิตที่รับทุนต่างมีความภาคภูมิใจ มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น 
  ๒)  นิสิตที่รับเกียรติบัตรต่างมีความภาคภูมใจ มุ่งมั่นที่จะบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ยิ่งขึ้นไป 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 กรรมการพิจารณาคัดเลือกควรมีดุลพินิจ  พิจารณาให้แก่บุคคลที่ดี จริง ๆ รางวัลนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคนอย่างยิ่ง 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  สกอ. 



๙๐ 

 

 ๑๓.๒ สังคมเกิดการแข่งขันกันท าความดี   ท าให้นิสิตและคนทั่วไปอยากท าความดี 
๑๓.๓ สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

โครงกำรกิจกรรมไหว้ครูและมุทิตำสักกำระ 
 

********************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร     โครงการกิจกรรมไหว้ครูและมุทิตาสักการะ 
๒. ชื่อหน่วยงำน   ส านักวิชาการ  วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๑๙  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิชาการ    
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  - ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๔  - กลยุทธ์ ข้อที่ ๒ 
 ๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ  สกอ.องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้มีการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติโดยเห็นถึงความส าคัญและ
คุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่จ าต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดีงาม ความมีสุนทรีย์ และ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามอย่างมีรสนิยมให้เกิดในจิตส านึกและในวิถีชีวิต มี
ความเชื่อมั่นในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องความ
เชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ๆ สถานศึกษาจึงมีนโยบายและการด าเนินงานทั้งในระดับบุคคล และ
สถาบัน โดยมีระบบกลไกเป็นหน่วยส่งเสริม สนับสนุนในลักษณะโครงการและส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้วิถีชีวิตและบรรยากาศ ในมหาวิทยาลัยน่าอยู่มีชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีรสนิยม  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของผู้บริหาร คณาจารย์ หรือครู-อาจารย์ ซึ่งมุ่งมั่นที่รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรม
ของไทยที่ดีไว้ เพ่ือให้นิสิต-นักศึกษาทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัยได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
ความนอบน้อม ต่อครู-อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นิสิต-นักศึกษา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตสืบไป 
 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือให้นิสิต-นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู -
อาจารย์ 
 ๖.๒  เพ่ือให้นิสิต-นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ไทย 
 ๖.๓  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ 
 ๖.๔  เพ่ือให้นิสิต-นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 
 



๙๒ 

 

๗. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรม การไหว้ครูและการมุฑิตาสักการะ โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๗.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ และการประกวดพานพุ่ม 
 ๗.๒ ตัวแทนนิสิต-นักศึกษา แต่ละคณะฯ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

๗.๓ ตัวแทนนิสิต-นักศึกษา และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมงาน แสดงความเคารพต่อคณาอาจารย์ 
๗.๔ จัดงานประกาศเกียรติคุณคณาอาจารย์ 
๗.๕ ประธานสภาฯ กล่าวยกย่อง ให้โอวาท แก่คณาจารย์ และนิสิต 

 ๗.๖ พระสงฆท์รงสมณศักดิ์ทักษิณานุปาทานแด่บูรพาจารย์  
 ๗.๗ ประกาศผลรางวัลประกวดพาน 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  ๑)  คณาจารย์ และนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  ๕๐๐ รูป/คน 
  ๒) คณาจารย์ และนิสิต-นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกับการจัดงาน
ระดับมาก (ประเมินจากแบบสอบถาม) 

  - นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 
- นิสิตได้เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม และถูกต้อง 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   ๑)  นิสิตนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
                  ๒)  ศิษย์เก่าเข้าร่วมงานจ านวน  ๕๐ รูป/คน 
   ๓)  นิสิตปัจจุบันจ านวน  ๕๐๐  คน 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน   จ านวน  ๗๐,๐๐๐     บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้   จ านวน       -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๗๐,๐๐๐      บาท 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
ล ำ

ดับ
ที่ 

กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ต.
ค.

๖๒
 

พ.
ย.๖

๒ 

ธ.ค
.๖

๒ 

ม.
ค.

๖๓
 

ก.พ
.๖

๓ 

มี.
ค.

๖๓
 

เม
.ย.

๖๓
 

พ.
ค.

๖๓
 

มิ.
ย.๖

๓ 

ก.ค
.๖

๓ 

ส.ค
.๖

๓ 

ก.ย
.๖

๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งกรรมการ             
๓. ด าเนินการโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุป             

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  นิสิต-นักศึกษามีการแสดงออกซ่ึงเป็นลักษณะที่ศิษย์พึงกระท าต่อครูบาอาจารย์ ในฐานะ
ที่ท่านเสียสละอบรมดูแลลูกศิษย์ และแนะน าไปในทางที่ดี ซึ่งเป็นการร าลึกนึกถึงพระคุณของครูบา
อาจารย์ที่่ท่านผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑)  นิสิต-นักศึกษาที่รับทุนต่างมีความภาคภูมิใจ มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น 
  ๒)  นิสิต-นักศึกษาที่รับเกียรติบัตรต่างมีความภาคภูมิใจ มุ่งมั่นที่จะบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ยิ่งขึ้นไป 
  ๓) นิสิต-นักศึกษาได้ได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-
อาจารย์ 

๔) นิสิต-นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ของไทย 

๕)  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ 
๖)  นิสิต-นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 

๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 กรรมการพิจารณาคัดเลือกควรมีดุลพินิจ  พิจารณาให้แก่บุคคลที่ดีจริง ๆ รางวัลนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคนอย่างยิ่ง 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  สกอ. 
 ๑๓.๒ สังคมเกิดการแข่งขันกันท าความดี   ท าให้นิสิตและคนทั่วไปอยากท าความดี 

๑๓.๓ สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยและสังคม 
๑๓.๔ นิสิตนักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 



๙๔ 

 

โครงกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรู้พุทธศำสนำและวฒันธรรมในกลุม่อำเซียน 
 

********************************************************************* 
 
๑. ชื่อโครงกำร  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนาและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน 
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๔๖ 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่  ๓  กลยุทธ์ข้อท่ี ๑๐ 
 ๔.๒ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ ๑ , ๓ , ๔ และ ๕ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ด าเนินการจัดการศึกษามา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐  จนถึงปัจจุบัน มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้ง ๕ สาขาวิชา ๔ คณะ และเพ่ือ
ด าเนินการความร่วมมือทางด้านวิชาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงท าความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ๕  แห่งของจังหวัดนครราชสีมา  ในด้านวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้
ขยายการศึกษาถึงระดับปริญญาโท อาจารย์มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิดมุมมองและทัศนะนานา
ในระดับสากลจึงมคีวามจ าเป็นอย่างว่าจะต้องมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาภายนอก
หรือระหว่างประเทศอันมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของไทยไปยังเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็น
ความส าคัญดังกล่าว โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในกลุ่ม
อาเซียน 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๖.๒ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ประจ า  เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทนนิสิต ให้เกิดมุมมองที่กว้าง
ขึ้นทางวิชาการและเกิดองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใหม่ๆ อันเกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่มอาเซียน 
 ๖.๓ เพ่ือเกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียน 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมของโครงการ แบ่งออกเป็น  ๒ หมวด ดังนี้ 
  หมวดที่ ๑ กิจกรรมด้านวิชาการ 
  หมวดที่ ๒ กิจกรรมเชิงการปฏิบัติการแบ่งกลุ่มย่อยสานเสวนา        
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 



๙๕ 

 

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิชาการที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใน
กลุ่มอาเซียน และเกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการอ่ืนๆ เช่น การผลิตต ารา  งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมการเรียนการสอน  มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการของ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนิสิตมีมุมมองด้านวิชาการมากยิ่งขึ้นคิด
เป็นร้อยละ ๘๐ 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  ๑) อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ   จ านวน   ๖๒  รูป/คน 
  ๒) เจ้าหน้าที่      จ านวน   ๒๐  รูป/คน 
  ๓) ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาละ ๕ รูป/คน  จ านวน   ๗๕  รูป/คน 

 รวม   จ านวน   ๑๕๕  รูป/คน   
 ๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง  เดือน  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน    ๗๐,๐๐๐    บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน -      บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๗๐,๐๐๐    บาท 
 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

 
ล ำดับ

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทนนิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 



๙๖ 

 

  อาจารย์  เจ้ าหน้าที่  และ ตัวแทนนิสิตมีทักษะเ พ่ิมขึ้น เกี่ ยวกับวิชาการด้ าน
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม และ เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายทางด้านวิชาการ  โดยร่วมมือกลุ่มประชาอาเซียน
ในกรอบวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเป็นส าคัญ 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ได้มีการปรับปรุงการด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มาตรฐานการประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๖.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมามีการสร้างความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๖.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาได้มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพอาจารย์ประจ า  เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทนนิสิต ให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้นทางวิชาการและเกิดองค์
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใหม่ๆ อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มอาเซียน 
 ๖.๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาได้สร้างความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

๒) ด้ำนควำมรู ้มีจ ำนวน ๑๐ โครงกำร 
 

โครงกำรนิเทศกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตร ี
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำรโครงการนิเทศการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
๒. ชื่อหน่วยงำน  ส านักวิชาการ  วิทยาเขตนครราชสีมา  รหัสโครงกำร๐๒๑  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำรส านักวิชาการ  
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  - ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑  - กลยุทธ์ ข้อที่ ๓,๕ 
 ๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ  สกอ.องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต    
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้มุ่งจัดการศึกษาตามปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย คือ  จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  พัฒนาจิตใจและ
สังคม  เปิดสอนระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ เรื่อยมา  ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญา
ตรี  จ านวน  ๕  สาขาวิชา มีสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  การสอนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  รัฐศาสตร์ 
และการจัดการเชิงพุทธ  ในระดับประกาศนียบัตร ๒  หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรบริการหารกิจการ
คณะสงฆ์ และประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  นอกจากนี้ยังเปิดในระดับปริญญาโท ๒ 
สาขา คือ สาขาพระพุทธศาสนาและ สาขาปรัชญา  ได้ขยายการศึกษาไปยังหน่วยวิทยบริการชัยภูมิเปิด
เรียน ๒ สาขา คือสาขารัฐศาสตร์ และสาขาการจัดการเชิงพุทธ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘   มีนิสิตสมัครเข้า
เรียนจ านวน ๒๙๑  รูป/คน และมีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน  ๑๒๑  รูป/คน  ได้ท าตามพันธกิจหลักคือ 
ผลิตบัณฑิต  ให้เป็นศาสนทายาท  สร้างคนเก่งและคนดีมีสมรรถภาพสู่สังคม  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙   จึง
จัดโครงการนิเทศการศึกษาขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่ วไปได้สนใจเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี  โท และประกาศนียบัตรสืบไป 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ๖.๒  เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 ๖.๓  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย 
 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรม ออกนิเทศการศึกษา   โดยด าเนินการดังนี้ 



๙๘ 

 

 ๗.๑ จัดพิมพ์แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ 
 ๗.๒ จัดท าป้าย นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ 
 ๗.๓ มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาออกนิเทศตามสถานศึกษา  หน่วยงานรัฐ ชุมชน หมู่บ้าน วัด 
อ่ืนๆ 
 ๗.๔ แบ่งงบประมาณให้สาขาละ ๒๐,๐๐๐ บาท  ( ๔ คณะ ๑ บัณฑิตศึกษา) 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  มีผู้สมัครเข้าเรียนจ านวน  ๓๐๐ รูป/คน 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   ๑)  พระสงฆ์ สามเณร สนใจ  จ านวน  ๓๐๐  รูป 
   ๒)  นักเรียน นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป สนใจ จ านวน   ๕๐๐  คน 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้งแต่   ตุลาคม –ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน   จ านวน    ๗๐,๐๐๐    บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้   จ านวน         -            บาท 
   รวมทั้งสิ้น  จ านวน    ๗๐,๐๐๐     บาท 
 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ต.ค.
๖๓ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งกรรมการ             
๓. ด าเนินการโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุป             

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  มีพระภิกษุ สามเณรและฆราวาส เข้ามาศึกษาจ านวน  ๓๐๐  รูป/คน 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑)  มหาวิทยาลัยมีนิสิตเข้าเรียน ตามพันธกิจ ผลิตบัณฑิต 
  ๒)  มหาวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 



๙๙ 

 

๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ....การนิเทศตามสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรออกก่อนที่นักเรียน
สอบปิดเทอม..... 
 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑  วิทยาเขตนครราชสีมา จัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  สกอ. 
 ๑๓.๒  มีผู้สนใจอยากเรียนรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนามากขึ้น 
 ๑๓.๓มีพระสงฆ์สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 
 ๑๓.๔มีผู้ส าเร็จการศึกษาน าองค์ความรู้ไปพัฒนาตน  พัฒนาพระพุทธศาสนาศาสนา    พัฒนา
ประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

โครงกำรปฐมนิเทศนิสติประจ ำปีกำรศึกษำ 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการปฐมนิเทศนิสิตประจ าปีการศึกษา  
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๔๓ 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ข้อท่ี ๑๔ 
 ๔.๒ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ ๑ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้จัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ รวมระยะเวลา ๒๕ ปีของการจัดการศึกษาให้กับพระภิกษุ
สามเณรที่มีความสนใจในการศึกษา นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ใน
หลักพระพุทธศาสนาและในปีการศึกษาทุกปี การศึกษาของประเทศมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างมาก 
และมีการแข่งขันในเชิงวิชาการและการพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอนก็มีมากขึ้น  
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงมีการจัดปฐมนิสิต
ประจ าปีการศึกษาก่อนด าเนินการเรียนการสอนของปีการศึกษาให้แก่นิสิตทุกปีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
ได้มอบนโยบายด้านการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือแนะแนวการศึกษาแก่นิสิตประจ าปีการศึกษา 
 ๖.๒  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะคติด้าน
การศึกษา   
 ๖.๓  เพ่ือท าความเข้าใจระบบการเรียนการสอนของสาขาวิชา 
 ๖.๔  เพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบทะเบียนนิสิตและการเข้าสืบค้นวิชาการผ่านระบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้แก่นิสิตสมัครเข้าศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 การจัดโครงการมีลักษณะกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ ๑ กิจกรรมการทางวิชาการ 
 หมวดที่ ๒ กิจกรรมภาคปฏิบัติด้วยการแสดงความคิดเห็นของนิสิตร่วมกับอาจารย์ 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 



๑๐๑ 

 

  นิสิตที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิสิตการศึกษาประจ าปีมีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี
และทักษะด้านการปฏิบัติ สามารถน าไปพัฒนาตนและมีความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาที่ตนสมัครเข้าศึกษาเป็นอย่างดีและเข้าระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยได้มีประสิทธิภาพ 
 ๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  นิสิตทุกระดับทุกชั้นปี  ๑ - ๔ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จ านวน ๕๐๐ รูป/คน 
 ๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาด าเนินการในเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓  
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน ๗๐,๐๐๐     บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน   - บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน ๗๐,๐๐๐      บาท 
       
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

 
ล ำดับ

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑ ขออนุมัติโครงการ             
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารโครงการ 
            

๓ ด าเนินการตามโครงการ             
๔ ประเมินผล/สรุ ปการ

ด าเนินงาน 
            

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  นิสิตระดับปริญญาตรีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
   นิสิตระดับปริญญาตรีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มีความเข้าใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ให้มีการปรับปรุงการด าเนินการโครงการปฐมนิเทศนิสิตประจ าปีการศึกษาให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 



๑๐๒ 

 

 ๑๓.๑  วิทยาลัยสงฆ์ได้มีการแนะแนวการศึกษาแก่นิสิตประจ าปีการศึกษา 
 ๑๓.๒  ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนะคติด้านการศึกษา   
 ๑๓.๓  นิสิตมีความเข้าใจระบบการเรียนการสอนของสาขาวิชา 
 ๑๓.๔  นิสิตมีความเข้าใจในระบบทะเบียนนิสิตและการเข้าสืบค้นวิชาการผ่านระบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้แก่นิสิตสมัครเข้าศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

โครงกำรสัมมนำก่อนเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรีและปริญญำโท 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำรโครงการสัมมนาก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
๒. ชื่อหน่วยงำนส านักวิชาการ  วิทยาเขตนครราชสีมา  รหัสโครงกำร๐๑๕ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    ส านักวิชาการ 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  - ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑  - กลยุทธ์ ข้อที่ ๓ 
 ๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ  สกอ.ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓  นิสิต  ๓.๑ การรับนิสิต  ๓.๒ การ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้จัดการศึกษาตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ  จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  พัฒนาจิตใจ
และสังคม  เปิดสอนระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ เรื่อยมา  ปัจจุบันเปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี  จ านวน  ๕  สาขาวิชา มีสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  การสอนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
รัฐศาสตร์ และการจัดการเชิงพุทธ  ในระดับประกาศนียบัตร ๒ หลักสูตร  ประกาศนียบัตรบริการหาร
กิจการคณะสงฆ์ และประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นอกจากนี้ยังเปิดสอนในระดับปริญญา
โท ๒ สาขา คือ สาขาพระพุทธศาสนาและ สาขาปรัชญา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีนิสิตสมัครเข้าเรียน
จ านวน ๒๙๑  รูป/คน และมีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน  ๑๒๑  รูป/คน  ได้ท าตามพันธกิจหลักคือ ผลิต
บัณฑิต  ให้เป็นศาสนทายาท  สร้างคนเก่งและคนดีมีสมรรถภาพสู่สังคม  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงจัด
โครงการสัมมนาก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นเพ่ือให้เข้าศึกษาต่อได้เข้าระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักสูตร  รายวิชาที่เรียน  ตลอดจนระบบกลไกการศึกษาสืบไป 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ ระหว่างอาจารย์ที่รับผิดชอบงานกิจกรรม
นักศึกษาและนิสิต  นักศึกษา รวมถึงบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด
นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านกิจกรรมนักศึกษา และแนวปฏิบัติในการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

๖.๒ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นภราดรภาพ คือการที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงแบ่งปันฉันท์พ่ี
น้อง ปราศจากการเลือกท่ีรักมักที่ชัง คดโกง การเป็นผู้รับใช้สังคมและร่วมกันเยียวยาแก้ไขปัญหาสังคม  

๖.๓ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ การวางแผน และการด า เนินกิจกรรม
นักศึกษา  



๑๐๔ 

 

๖.๔ เพ่ือสร้างภาวะการเป็นผู้น า ให้รู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การรู้จักเสียสละและอุทิศตน
เพ่ือส่วนรวม และการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสาในการ
พัฒนาสังคม 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมอบรมสัมนา  โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๗.๑ ขออนุมัติโครงการ ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  จัดหาวิทยากร 
 ๗.๒ จัดหาสถานที่  จัดตารางอบรม  ประสานงานผู้อบรมและวิทยากร 
 ๗.๓ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบอบรม  
 ๗.๔ ด าเนินการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากร 
 ๗.๕ ประเมินผล 
 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  นิสิตจ านวน   ๒๐๐  รูป/คน  ประสบผลส าเร็จการศึกษาในวิทยาเขตนครราชสีมา 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   ๑)  นิสิต ๓๐๐ รูป/คน  เข้าร่วมสัมมนา 
   ๒)  นิสิต ๓๐๐ รูป/คน  รูและเข้าใจระบบการศึกษาในวิทยาเขตนครราชสีมา 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้งแต่   เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓  
 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน   จ านวน    ๘๐,๐๐๐     บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้   จ านวน       -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น  จ านวน    ๘๐,๐๐๐      บาท 
 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งกรรมการ             
๓. ด าเนินการโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุป             

 



๑๐๕ 

 

๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  ผลประเมินการอบรมสัมมนา 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑)  นิสิตปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  ๒)  มีความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ......................................ยังไม่มี.......................................................... 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความศรัทธาในการเป็นนักศึกษา และด าเนินชีวิตอย่างภาคภูมิใจใน
ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๑๓.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและนโยบายบริหารงานกิจการนักศึกษา
และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๓.๓ วิทยาเขตนครราชสีมาจัดการศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์  สกอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทำงวิชำกำรด้ำนพุทธศำสนำ 
และวัฒนธรรมในกลุม่อำเซียน 

 

********************************************************************* 
 
๑. ชื่อโครงกำร  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน 
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๔๖ 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่  ๓  กลยุทธ์ข้อท่ี ๑๐ 
 ๔.๒ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ ๑ , ๓ , ๔ และ ๕ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ด าเนินการจัดการศึกษามา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐  จนถึงปัจจุบัน มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้ง ๕ สาขาวิชา ๔ คณะ และเพ่ือ
ด าเนินการความร่วมมือทางด้านวิชาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงท าความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ๕  แห่งของจังหวัดนครราชสีมา  ในด้านวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้
ขยายการศึกษาถึงระดับปริญญาโท อาจารย์มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิดมุมมองและทัศนะนานา
ในระดับสากลจึงมคีวามจ าเป็นอย่างว่าจะต้องมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาภายนอก
หรือระหว่างประเทศอันมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของไทยไปยังเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็น
ความส าคัญดังกล่าว โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในกลุ่ม
อาเซียน 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๖.๒ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ประจ า  เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทนนิสิต ให้เกิดมุมมองที่กว้าง
ขึ้นทางวิชาการและเกิดองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใหม่ๆ อันเกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่มอาเซียน 
 ๖.๓ เพ่ือเกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียน 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมของโครงการ แบ่งออกเป็น  ๒ หมวด ดังนี้ 
  หมวดที่ ๑ กิจกรรมด้านวิชาการ 
  หมวดที่ ๒ กิจกรรมเชิงการปฏิบัติการแบ่งกลุ่มย่อยสานเสวนา        
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 



๑๐๗ 

 

 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิชาการที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใน
กลุ่มอาเซียน และเกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการอ่ืนๆ เช่น การผลิตต ารา  งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมการเรียนการสอน  มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการของ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนิสิตมีมุมมองด้านวิชาการมากยิ่งขึ้นคิด
เป็นร้อยละ ๘๐ 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  ๑) อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ   จ านวน   ๖๒  รูป/คน 
  ๒) เจ้าหน้าที่      จ านวน   ๒๐  รูป/คน 
  ๓) ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาละ ๕ รูป/คน  จ านวน   ๗๕  รูป/คน 

 รวม   จ านวน   ๑๕๕  รูป/คน   
 ๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึง  เดือน มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน   ๗๐,๐๐๐    บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน      -      บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน   ๗๐,๐๐๐    บาท 
 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

 
ล ำดับ

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทนนิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน 



๑๐๘ 

 

 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  อาจารย์  เจ้ าหน้าที่  และ ตัวแทนนิสิตมีทักษะเ พ่ิมขึ้น เกี่ ยวกับวิชาการด้ าน
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม และ เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายทางด้านวิชาการ  โดยร่วมมือกลุ่มประชาอาเซียน
ในกรอบวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเป็นส าคัญ 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ได้มีการปรับปรุงการด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มาตรฐานการประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๖.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมามีการสร้างความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๖.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาได้มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพอาจารย์ประจ า  เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทนนิสิต ให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้นทางวิชาการและเกิดองค์
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใหม่ๆ อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มอาเซียน 
 ๖.๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาได้สร้างความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

โครงกำรอบรมพระสังฆำธิกำรเพื่ออนุกรักษ์ศำสนวัตถุ 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพ่ืออนุรักษ์ศาสนวัตถุ  
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  

รหัสโครงกำร  ๐๑๓ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา   
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   สกอ. องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๔.๑ยุทธศำสตร์ที่  ๓ 

๔.๒กลยุทธ์ที่  ๑๔ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะ
สงฆ์ไทย จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีความประสงค์รวบรวมศาสนวัตถุ พระพุทธรูปปางต่างๆ 
เพ่ือศึกษาเล่าเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงได้รวบรวมศาสนวัตถุ 
พระพุทธรูปปางต่างๆ  ไว้ในวิทยาเขตนครราชสีมา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือเป็นที่เก็บรวบรวมศาสนวัตถุ พระพุทธรูปสมัยและปางต่างๆ 
 ๖.๒  เพ่ือเป็นที่เก็บรวบรวมศาสนวัตถุ รูปภาพพระสงฆ์และบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนาของไทย   
 ๖.๓  เพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 จัดรวบรวมศาสนวัตถุ พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ไว้ในวิทยาเขตนครราชสีมา 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปได้มีแหล่งศึกษา ค้นคว้าทาง
ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   สามารถเก็บรวบรวมศาสนวัตถุพระพุทธรูป รูปภาพ ศาสนวัตถุต่างๆ เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลด้านศิลปะไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 



๑๑๐ 

 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
   มกราคม ๒๕๖๓– มีนาคม ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน    ๘๐,๐๐๐   บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -      บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๘๐,๐๐๐   บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
ล ำดับ

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             
              

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
   สามารถอบรมพระสังฆาธิการเพื่ออนุรักษ์ศาสนวัตถุ และมีความรู้ในศาสนวัตถุ    
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑)  บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และ 

พระสังฆาธิการ ได้รับการอบรมเพ่ืออนุรักษ์ศาสนวัตถุ 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ปรับปรุงแก้ไขโครงการอบรม 
พระสังฆาธิการเพ่ืออนุรักษ์ศาสนวัตถุตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑)  มีสถานที่เก็บรวบรวมศาสนวัตถุพระพุทธรูปปางต่างๆ  รวมทั้งรูปภาพพระสงฆ์และบุคคล
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เคารพบูชาและค้นคว้าข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์   
 ๒)  ได้ส่งเสริมให้มีการอบรมพระสังฆาธิการเพ่ืออนุรักษ์ศาสนวัตถุ 

 
 



๑๑๑ 

 

โครงกำรส่งเสรมิและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  

รหัสโครงกำร  ๐๑๒  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   สกอ. องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ๔.๑ยุทธศำสตร์ที่  ๓ 

๔.๒กลยุทธ์ที่  ๑๔ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ตระหนักถึงความส าคัญในการ
รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง และนับวันยิ่งจะมีค่ามาก อีกทั้งจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัด
ที่เก่าแก่ มีศิลปวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก 

ดังนั้น จึงได้รวบรวมศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้เก็บรวบรวมรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามไว้เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบไป 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้เป็นหมวดหมู่ 
 ๖.๒  เพ่ือรวบรวมศิลปวัฒนธรรมไว้ศึกษาในอนาคตต่อไป 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 ประชุมสัมมนาและส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
รวบรวมศิลปวัฒนธรรมอันมีค่าไว้ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  รวบรวมศิลปวัฒนธรรมอันมีค่า ๕๐ ชิ้น  

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 



๑๑๒ 

 

 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน    ๘๐,๐๐๐   บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -      บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๘๐,๐๐๐   บาท  
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
ล ำดับ

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารโครงการ 
            

๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการ

ด าเนินงาน 
            

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
   สามารถรวบรวมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างน้อย ๑๐ ชิ้น 
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑)  มีหน่วยงานที่ชัดเจนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑)  มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ให้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป 
 ๒)  สามารถรวบรวมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

โครงกำรสัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำแผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม”  

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   
รหัสโครงกำร  ๐๐๘  

๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร     ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   สกอ.องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔.๑ยุทธศำสตร์ที่  ๕ 

๔.๒กลยุทธ์ที่  ๒๑ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีพันธกิจหลักที่ส าคัญประการ
หนึ่ง ได้แก่ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท าให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่น ไม่ว่าจะ
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เป็นต้น 
 การจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้เป็นแผนการในการ
ปฏิบัติงาน 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือจัดประชุมสัมมนาบุคลากรให้มีแผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
 ๖.๒  เพ่ือจะได้มีแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรเพ่ือจัดท าแผนงาน 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  บุคลากรมีแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
   ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน    ๑๐๐,๐๐๐     บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -  บาท 



๑๑๔ 

 

   รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๑๐๐,๐๐๐     บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
ล ำดับ

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
   มีแผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ไม่มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   
๑๓. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ๑)  มีแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
 ๒)  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มำตรฐำน สกอ. 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. 
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๔๔ 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ข้อท่ี ๑ 
 ๔.๒ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ ๑ และ ๕ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ด าเนินการจัดการศึกษามา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐  รวมระยะเวลา ๒๕ ปีเศษ ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้ง ๖ สาขาวิชา ๔ คณะ 
อย่างไรก็ตามในหลายๆ ปีที่ผ่านมา มจร. วิทยาเขตนครราชสีมาก็ได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่มี
ความสอดคล้องกับบริบทของวิทยาเขตนครราชสีมา ในส่วนหลักสูตรนั้นก็เป็นส่วนกลางด าเนินการในเรื่อง
ของการปรับปรุง แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๕  ทางมจร.วิทยาเขต
นครราชสีมาก็จะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกประการ นอกจากนั้น 
ยังเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้วิทยาเขตนครราชสีมามีความเป็นเลิศตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ. 
 ๖.๒ เพ่ือให้จัดประชุมเสวนาอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษในการจัดท าแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการ 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษในแต่ละสาขาวิชาได้มีการประชุมเสวนาเรื่องการจัดท า
แผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.  นอกจากนั้น สาขาวิชาได้มีการจัดท ามคอ.
ครบทุกหลักสูตรท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ   จ านวน ๖๒ รูป/คน 



๑๑๖ 

 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน   ๘๐,๐๐๐    บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน  -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน   ๘๐,๐๐๐    บาท 
      
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 
 

ล ำดับ
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑ ขออนุมัติโครงการ             
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 
            

๓ ด าเนินการตามโครงการ             
๔ ป ร ะ เ มิ น ผ ล / ส รุ ป ก า ร

ด าเนินงาน 
            

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  อาจารย์ประจ า และ อาจารย์พิเศษ 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑) อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ มีความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านการ
ปฏิบัติ 
  ๒) อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ มีความพร้อมในการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ให้มีการปรับปรุงการด าเนินการโครงการจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสกอ.ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาได้พัฒนาหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ. 



๑๑๗ 

 

 ๑๓.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาได้จัดประชุมเสวนา
อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษในการจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

 
โครงกำรอบรมบุคลำกรและนิสิตให้มีควำมตระหนกัถึงคุณค่ำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

............................................................. 

โครงกำรอบรมบุคลำกรและนิสติใหม้ีควำมตระหนักถึงคุณค่ำ 
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

********************************************************************* 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการอบรมบุคลากรและนิสิตให้มีความตระหนักถึงคุณค่า การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 ๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   
รหัสโครงกำร ๐๐๙ 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร     ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   สกอ.องค์ประกอบที่   ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔.๑ยุทธศำสตร์ที่  ๕ 

๔.๒กลยุทธ์ที่  ๒๑ 
๕. หลกักำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา ที่โดดเด่นเพ่ือให้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ถือว่าเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง เพราะ
ปัจจัยหลายอย่าง สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการผลักดันให้เข้าไปสู่ระดับชาติและนานาชาติได้ก็คือ การตระหนัก
ถึงคุณค่าการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงได้จัดอบรมบุคลากรเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ และมีความตระหนักในงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ      
 ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีความตระหนักถึงคุณค่าการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 ประชุมสัมมนาบุคลากรและนิสิต 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 



๑๑๙ 

 

 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 บุคลากรและนิสิตมีความตระหนักถึงคุณค่าการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันส่งผลในการ
รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรและนิสิตมีความตระหนักถึงคุณค่าการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
   มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน     ๘๐,๐๐๐    บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน     ๘๐,๐๐๐    บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
ล ำดับ

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
    บุคลากรและนิสิตตระหนักถึงคุณค่าการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันส่งผลใน
การรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
   บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 



๑๒๐ 

 

 ๑)  บุคลากรและนิสิตตระหนักถึงคุณค่าการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ๒)  บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

๓) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ มีจ ำนวน ๕ โครงกำร 
 

โครงกำรอบรมภำษำกลุ่มอำเซียนให้บุคลำกรและนิสติ 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการอบรมภาษากลุ่มอาเซียนให้บุคลากรและนิสิต  
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร     วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา    รหัสโครงกำร ๐๔๗ 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่  ๑  กลยุทธ์ข้อท่ี ๒ 
 ๔.๒ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ ๑ และ ๓ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้อาศัยแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและเป็นเครื่องมือสื่อสารกับชาว
ต่างประเทศ เพ่ือการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 ดังนั้น  วิทยาเขตนครราชสีมา จึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดโครงการอบรมภาษากลุ่มอาเซียน
ให้กับบุคลากรและนิสิตเพ่ือเกิดการเรียนรู้เบื้องต้นในการสื่อสารที่นอกเหนือจากภาษาสากลคืออังกฤษ
แล้ว แต่กลุ่มประชาคมอาเซียนที่จะต้องติดต่อกันโดยการศึกษาแล้วยังเกี่ยวข้องกับระบบสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ เพ่ือสนองความต้องการและทิศทางการจัดการศึกษาลงในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนด
เป็นแนวทางการด าเนินงานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 
 ๖.๒  เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด อ่าน เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ     
 ๖.๓  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ต่อไป 
 ๖.๔ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษากลุ่มอาเซียนของบุคลากรและนิสิตและมีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลในอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๕ เพ่ือเตรียมความด้านภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มประชาคมอาเซียนและการแลกเปลี่ยนรู้
ด้านพระพุทธศาสนา สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างชนชาติในกลุ่มอาเซียน 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมของโครงการ แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ กิจกรรมด้านวิชาการอาทิเช่น รับฟังการบรรยายพิเศษตามหัวข้อก าหนดจากวิทยากร 



๑๒๒ 

 

หมวดที่ ๒ กิจกรรมเชิงการปฏิบัติ อาทิเช่น แบ่งกลุ่มเรียนรู้ภาษาตามฐานการเรียนรู้และสานเสวนากลุ่ม
ย่อยแล้วน าเสนอแนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
       อาจารย์ และ อาจารย์พิเศษ  เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนิสิตของวิทยาเขตสามารถใช้ภาษากลุ่ม
ต่างประเทศและกลุ่มอาเซียนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับชาวต่างชาติและเพ่ือการเตรียมตัวในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต (AEC) 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 อาจารย์และอาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที และตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน ๒๐๐ รูป/คน 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
   มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน  ๗๐,๐๐๐   บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -         บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๗๐,๐๐๐   บาท 
      
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 
 

ล ำดับที่ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 
   

 

        

๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการ

ด าเนินงาน 
        

 

   

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  อาจารย์ และ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนิสิตมีทักษะและพัฒนาการด้าน
ภาษาต่างประเทศและกลุ่มภาษาอาเซียน 

๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 



๑๒๓ 

 

  อาจารย์ และ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนิสิตมีทักษะและพัฒนาการด้าน
ภาษาต่างประเทศและกลุ่มภาษาอาเซียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและภาษากลุ่มอาเซียน
ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีทีผ่ำนมำ 
  - โครงการใหม่ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ๑๓.๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาได้พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 
 ๑๓.๒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด อ่าน เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ     
 ๑๓.๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้พัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ต่อไป 
 ๑๓.๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมามีการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษากลุ่มอาเซียนของบุคลากรและนิสิตและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลใน
อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เตรียมความด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มประชาคมอาเซียนและการแลกเปลี่ยนรู้ด้านพระพุทธศาสนา สังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมระหว่างชนชาติในกลุ่มอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

โครงกำรธรรมสัญจรพัฒนำจิตใจ 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ   
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   

รหัสโครงกำร  ๐๐๕ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร     ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   สกอ.องค์ประกอบที่  ๕ บริการวิชาการแก่สังคม 
 ๔.๑ ยุทธศำสตร์ที่  ๓ การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

๔.๒ กลยุทธ์ที่  ๑๒ พัฒนาบุคลากรและนิสิตให้สามารถบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่
สังคมทุกระดับ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการ
สอนในด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ที่เน้นให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีออกปฏิบัติศาสนกิจในพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสังคมและฝึกประสบการณ์ อีก
ทั้งยังเป็นการให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 ดังนั้น วิทยาเขตนครราชสีมา พิจารณาเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการธรรมสัญจร
พัฒนาจิตใจเยาวชนและประชาชน 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยการสัญจรอบรมศีลธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปในชนบท    
 ๖.๒  เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม       
 ๖.๓  เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้ประชาชนได้ทราบ   
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมสัญจรอบรมประชาชนทั่วไป เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมใน
พ้ืนที่ต่างๆ 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 



๑๒๕ 

 

   ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ทราบภารกิจและการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และมีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประกอบกิจกรรมในชุมชนมากยิ่งขึ้น 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  ๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตจากวิทยาเขต  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ รูป/คน 
  ๒)  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
   กรกฎาคม ๒๕๖๓– กันยายน ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -      บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐    บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
ล ำดับ

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             
              

๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  ๑)  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจากวิทยาเขต จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ รูป/คน 
  ๒)  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
   ๑)  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีส่วนส าคัญในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
  ๒)  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ทราบภารกิจและ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมในชุมชนมากขึ้น 



๑๒๖ 

 

๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
   ได้มีการปรับปรุงการด าเนินการโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย มาตรฐานการประเมินของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑)  เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยการสัญจรอบรมศีลธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปใน
ชนบท 
 ๒)  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ๓)  เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาเขตให้ประชาชนได้ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

โครงกำรเข้ำร่วมสมัมนำวิชำกำรวิทยำนิพนธ์ 
 

********************************************************************* 
 
๑. ชื่อโครงกำร  โครงการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการวิทยานิพนธ์ 
๒. ชื่อหน่วยงำน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา     

รหัสโครงกำร ๐๑๘  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร บัณฑิตศึกษา  
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  - ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑  - กลยุทธ์ ข้อที่ ๑๐ 
 ๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ  สกอ.องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีพันธกิจหลักที่ส าคัญได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้พันธกิจ
ด้านการวิจัยนั้น วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้มีการด าเนินการวิจัยค้นหาองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม 

ผลงานด้านงานวิจัยที่ได้ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งผลงานวิจัยนั้นก็เป็นแค่ผลงาน
ที่ตั้งอยู่บนหิ้ง ไร้คุณค่าสูญเสียเวลาและงบประมาณท่ีใช้ในการวิจัย ดังนั้นเพื่อให้ผลงานวิจัยได้ถูกน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่เสียไป ผู้วิจัยหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้น าองค์ความรู้
ที่ได้นั้นไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย อาจท าได้โดย
การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนั้น ไปสรุปและเขียนเป็นบทความวิจัยส่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ตามวารสาร
ต่าง ๆ ที่รับตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
แล้ว ยังเป็นการเสริมบทบาทส าคัญของนักวิจัยในฐานะที่เป็นนักวิชาการอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้เพราะ
บทบาทของการเป็นนักวิชาการนั้น จะต้องมีบทบาทในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางออกไป ซึ่ง
สามารถท าได้หลายวิธีทั้งการพูดและการเขียน เมื่อเห็นถึงความส าคัญของการเขียนบทความวิจัยดังที่ได้
กล่าวข้างต้นแล้ว ค าถามท่ีจะตามมา ก็คือ บทความวิจัยคืออะไร การเขียนบทความวิจัย มีข้ันตอนอย่างไร 
แตกต่างจากบทความทางวิชาการอ่ืนอย่างไร บทความวิจัย คือการน าส่วนที่เป็น “บทคัดย่อ” จากรายงาน
การวิจัยเรื่องนั้น ๆ ไปเผยแพร่ใช่หรือไม่ และเมื่อเขียนบทความวิจัยเสร็จแล้ว จะน าไปเผยแพร่ได้อย่างไร 
และจะไปเผยแพร่ที่ใดได้บ้าง 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เล็งเห็นความส าคัญของ
การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการและต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัย น า
ผลงานวิจัยออกตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างกว้างขวางหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลงานวิจัยไปใช้



๑๒๘ 

 

ประโยชน์ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวประสบความส าเร็จ และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ ๕ ของ สมศ. คือ 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ของ สมศ. คือ งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และตัวบ่งชี้ที่ ๗ ของสมศ. คือ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
นั้น 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเห็นควรให้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
 ๖.๒  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความม่ันใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
 ๖.๓  เพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมอบรม สัมมนา  โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๗.๑ การบรรยาย   การอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 ๗.๒ การแบ่งกลุ่มระดมความคิด ฝึกทักษะด้านการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้เข้าร่วมอบรมบุคคลทั่วไป  

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  - บุคลากรจ านวน  ๔๕  รูป/คน  - นิสิตจ านวน   ๖๐  รูป/คน 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน   จ านวน        ๔๐,๐๐๐  บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้   จ านวน       -      บาท 
   รวมทั้งสิ้น  จ านวน        ๔๐,๐๐๐     บาท 
             
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งกรรมการ             
๓. ด าเนินการโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุป             

๑๑. ตัวช้ีวัด 



๑๒๙ 

 

 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  นิสิต คณาจารย์ รวมทั้งผู้เข้าร่วมอบรมมีศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความ
มั่นใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑)  ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
  ๒)  มีผลงานวิจัยออกตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 การด าเนินโครงการไม่ตรงตามเป้าวัตถุประสงค์  ขาดวิทยากรผู้ช านาญ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑ ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและมีความมั่นใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๑๓.๒  ผู้เข้าร่วมมีผลงานวิจัยออกตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

 
โครงกำรสัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำร ป.โท+ป.ตรี 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ป.โท+ป.ตรี  
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  รหัสโครงกำร  
๐๐๘  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร     ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   สกอ.องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔.๑ยุทธศำสตร์ที่  ๕ 

๔.๒กลยุทธ์ที่  ๒๑ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีพันธกิจหลักที่ส าคัญประการ
หนึ่ง ได้แก่ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท าให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่น ไม่ว่าจะ
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เป็นต้น 
 การจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้เป็นแผนการในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และแผนการ
พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร แผนพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

๑. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับ

นานาชาติ 
๓. การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ 
๔. การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นี้ ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นตามล าดับขั้นตอน เพ่ือเป็น
กรอบและแนวทางในการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับ
กรอบการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือจัดประชุมสัมมนาบุคลากรให้มีแผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
 ๖.๒  เพ่ือจะได้มีแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       



๑๓๑ 

 

๗. ลักษณะกิจกรรม 
 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรเพ่ือจัดท าแผนงาน 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  บุคลากรมีแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
   กรกฎาคม ๒๕๖๓– กันยายน ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน    ๘๐,๐๐๐     บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๘๐,๐๐๐     บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
ล ำดับ

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
   มีแผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑)  มีแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   



๑๓๒ 

 

 ๒)  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

โครงกำรจัดท ำระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำรโครงการจัดท าระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
๒. ชื่อหน่วยงำน  ส านักวิชาการ  วิทยาเขตนครราชสีมา   

รหัสโครงกำร๐๑๗ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำรส านักวิชาการ  
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  - ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓  - กลยุทธ์ ข้อที่ ๑๕ 
 ๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ  สกอ.องค์ประกอบที่ ๓  การบริการวิชาการแก่สังคม 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จะต้องด าเนินงานตามพันธกิจ
ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ  พันธกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่มีความทันสมัย  เหมาะสม  
หรือสอดคล้องกับบริบทตามความต้องการของชุมชน  สังคม  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง  และความ
ยั่งยืนของชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ   
            สถาบันอุดมศึกษา  จึงต้องให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้าง  และ
กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งอาจจะให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง
ในระดับสถาบัน  และระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ  เช่น  การให้ค าปรึกษา  การศึกษาวิจัย  การ
ค้นคว้าเพ่ือแสวงหาค าตอบให้กับสังคม  การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ  การจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป  เป็นต้น   
            การบริการวิชาการดังกล่าว  สถาบันการศึกษาสามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้
เปล่า  หรือการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้  หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุง  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  (ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ , 
๒๕๕๓, หน้า ๑๒๙ - ๑๓๐)   
            พันธกิจด้านการบริการวิชาการของสถาบันการศึกษา  ยังเป็นข้อก าหนดหนึ่งในการประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งได้ก าหนด
องค์ประกอบด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  และเป็นข้อก าหนดอีกด้านหนึ่งในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ด้านการให้บริการวิชาการด้วย 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือให้นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ 



๑๓๔ 

 

 ๖.๒  เพ่ือควบคุมการเข้าใช้งานในระบบกลไกบริการวิชาการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๖.๓  เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าและวิจัย 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 ๗.๑จัดเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

๗.๒ติดตั้งไวไฟกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นภายในวิทยเขต 
๗.๓อบรมการผลิตสื่อ นวัตถกรรม การสอนเพ่ือบริการวิชาการ  
๗.๔สนับสนุนช่องทางการเผยแพร่บริการวิชาการแก่สังคม 

๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  ระบบอินเตอร์เน็ตมีความเร็ว เป็นสื่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   ๑) มีผู้รับการอบรมจ านวน  ๑๐๐  รปู/คน 
   ๒) มีผู้เข้าใช้บริการจ านวน  ๕๐๐ รูป/คน 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้งแต่  กรกฎาคม –  กันยายน ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน   จ านวน  ๘๐,๐๐๐     บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้   จ านวน       -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๘๐,๐๐๐      บาท 
 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งกรรมการ             
๓. ด าเนินการโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุป             

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  มีระบบอินเตอร์เน็ต และระบบควบคุมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ.. 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑)  ได้เรียนรู้เทคโนโลยี และใช้งานอย่างคุ้มค่า 



๑๓๕ 

 

  ๒)  ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการแก่สังคม 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพความเร็วของอินเตอร์และขยายสัญญาณรองรับผู้เข้าใช้งานให้ได้มากข้ึน 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑วิทยาเขตนครราชสีมา จัดการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  สกอ. 
 ๑๓.๒  วิทยาเขตนครราชสีมามีความเป็นสากลมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ๑๓.๓  วิทยาเขตนครราชสีมาเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

โครงกำรเผยแผ่สัมมนำวิทยำนิพนธ์ของนิสิตต่อสำธำรณชน 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการเผยแผ่สัมมนาวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
    วิทยาเขต นครราชสีมา    
๔. โครงกำรเช่ือมโยงกับมำตรฐำน   ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑  การผลิตบัณฑิตและเรียนการสอนท่ีมี 
             คุณภาพและมาตรฐาน กลยุทธ์ ที่ ๑ - ๕ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น  
    เนื่องด้วยบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา  ได้ท าการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต  จ านวน ๒ สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา 

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท การท่ีจะจบการศึกษาตามหลักสูตรและ
เขา้รับปริญญาได้  นิสิตนักศึกษาจักต้องเผยแผ่วิทยานิพนธ์เสนอบทความทางวิชาการต่อ
สาธารณะชนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาวิจารณ์งาน หากไม่มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการจักไม่
สามารถจบการศึกษาตามท่ีหลักสูตรวางไว้ได้ 

ดังนั้น  จึงได้จัดท าโครงการเผยแผ่สัมมนาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญา
โทเพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้นิสิตได้เสนอ
ผลงานวิจัยท่ีตนเองได้วิจัย สืบไป  
๖. วัตถุประสงค ์
 ๖.๑  เพ่ือให้นิสิตได้ใช้ความสามารถกล้าแสดงออกโดยการเสนอบทความทางวิชาการ
ต่อสาธารณะชน 
 ๖.๒  เพ่ือให้นิสิต ได้น าเสนองานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและยอมรับการ
วิจารณ์งานเพ่ือให้งานได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 ๖.๓  เพ่ือให้ นิสิตมีแนวทางการเสนอบทความทางวิชาการท่ีโดดเด่นเป็นท่ียอมรับตาม
มาตรฐานการศึกษาและมีทัศนคติเป็นผู้ใฝ่รู้ เป็นผู้น าทางจิตใจและปัญญามีโลกทัศน์กว้างไกล
มีศรัทธาเพือ่พุทธศาสนาและสังคม 
๗. ลักษณะกิจกรรม 



๑๓๗ 

 

  เป็นกิจกรรม ท่ีให้นิสิตได้น าเสนอบทความทางวิชาการต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นการให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเสนอบทความทางวิชาการ 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต ซึ่งเป็นบุคลากร  ของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการน าเสนอบทความทางวิชาการ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  อาจารย์ เจ้าหน้าที นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และผู้สนใจในการ
น าเสนอบทความทางวิชาการ ทั่วไป 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
   มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน   ๘๐,๐๐๐     บาท 
 ๙.๒ เงินนอกงบประมำณ  จ านวน  - บาท 
   รวมทั้งสิ้น  จ านวน    ๘๐,๐๐๐   บาท  
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

 
ล ำดับที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย
.๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ    

 

        
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

              
 
๑๑. ตัวชี้วัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  มีบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  นิสิต และประชาชนผู้สนใจท่ัวไปมี
ประสิทธิภาพเข้าใจเกี่ยวกับการน าเสนอบทความทางวิชาการ 

๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 



๑๓๘ 

 

  บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  นิสิต และประชาชนผู้สนใจท่ัวไปมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน าเสนอบทความทางวิชาการ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้   
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที
ผ่ำนมำ 
  - ควรมีการเพ่ิมเวลา และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอีก 
    
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

๑)  นิสิตได้สามารถกล้าแสดงออกในการเสนอบทความทางวิชาการต่อสาธารณะชน 
 ๒)  นิสิตสามารถ ได้น าเสนองานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและยอมรับการ
วิจารณ์งานเพ่ือให้งานได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 ๓)  นิสิตมีแนวทางการเสนอบทความทางวิชาการท่ีโดดเด่นเป็นท่ียอมรับตาม
มาตรฐานการศึกษาและมีทัศนคติเป็นผู้ใฝ่รู้ เป็นผู้น าทางจิตใจและปัญญามีโลกทัศน์กว้างไกล
มีศรัทธาเพื่อพุทธศาสนาและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

๔) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ มีจ ำนวน ๖ โครงกำร 
 

โครงกำรซ้อมรับปริญญำบัตร 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  :  โครงการซ้อมรับปริญญาบัตร 
๒. ชื่อหน่วยงำน  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : 

๓.๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓.๒  บัณฑิตศึกษา,หัวหน้าสาขาวิชาทุกคณะ  
๓.๓  พุทธศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่  ๖๔  และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นที่  ๒๙    

๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน  สกอ.  :  องค์ประกอบที่  ๒  การผลิตบัณฑิต 
       องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ 
๕. หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้ตระหนักถึง
ภาวการณ์แห่งการมีงานท าของบัณฑิตใหม่ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์  และเล็งเห็นความส าคัญของ
อนาคตบัณฑิตใหม่ที่จะเข้าใจเส้นทางอาชีพ  ตลอดจนโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้การที่บัณฑิตจะ
ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพนั้น  บัณฑิตจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจสถานการณ์การประกอบ
อาชีพในภาวะปัจจุบัน  วิธีการสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน  ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการ
สมัครงาน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมั่นใจและ
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

ก่อนที่พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตจะเข้ารับประสาทปริญญาในวันที่ ๒๐-๒๑  เดือน
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังกล่าวนั้น  ทางวิทยาเขตนครราชสีมา  เห็นสมควรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
และซ้อมรับปริญญาบัตรแก่บัณฑิต/มหาบัณฑิต ประจ าปี  ๒๕๖๓  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร  อ าเภอวัง
น้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและการเสริมก าลังใจให้พุทธศาสตร
บัณฑิต  มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พุทธศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต  ญาติ 
และคณาจารย์ได้พบปะพูดคุยและแสดงความยินดีในการส าเร็จการศึกษา  
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพและกระตุ้นให้นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป 



๑๔๐ 

 

 ๖.๒ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตในการเข้ารับประสาทปริญญา
บัตร  

๖.๓ เพ่ือเสริมก าลังใจ  แสดงความยินดี ให้พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
ทุกรูป/คน 
 
๗. ลักษณะกิจกรรม 

๗.๑. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ 
๗.๒ จัดการซ้อมรับประสาทปริญญาเสมือนรับจริง 
๗.๓ จัดกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกันระหว่างพุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   
      คณาจารย์และผู้เข้าร่วมงาน 
๗.๔ จัดกิจกรรมท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพุทธมนต์ 
๗.๕ กิจกรรมแสดงบนเวทีของนิสิตปี  ๑,  ปี ๒ 

๘. กลุ่มเป้ำหมำยผลผลิต  
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 ๑) นิสิตคฤหัสถ์ชั้นปีที่  ๓  ทุกสาขาวิชา     จ านวน        คน 
 ๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกสาขาวิชา     จ านวน        รูป 

๓) พุทธศาสตรบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นที่   ๖๔ 
  -บัณฑิตบรรพชิต     จ านวน    ๘๗ รูป 
  -บัณฑิตคฤหัสถ์         จ านวน     ๘ คน 

  ๔) พุทธศาสตรมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  รุ่นที่  ๒๙  
-มหาบัณฑิตบรรพชิต    จ านวน   ๒๑ รูป 

 -มหาบัณฑิตคฤหัสถ์      จ านวน      ๓ คน 
 ๕) คณาจารย์ประจ า/พิเศษและเจ้าหน้าที่   จ านวน   ๒๐ คน 
 ๖) ประชาชนทั่วไป       จ านวน    ๕๐ คน 
   รวม     จ ำนวน  ๓๐๐ คน  

 ๘.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพและกระตุ้นให้นิสิตที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้
สังคมต่อไป  และมีการเสริมสร้างก าลังใจ  พัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม
และสามารถอยู่กันในสังคมได้อย่างเป็นสุข   

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ  ระยะเวลาด าเนินการในวันที่  ๖ – ๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ถึง  ๑๖.๐๐  น.  และในระหว่างวันที่  ๒๐-๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 

รำยรับ 



๑๔๑ 

 

 -โครงการซ้อมรับปริญญา     จ านวน  ๓๐,๐๐๐   บาท 
-ผู้ส าเร็จการศึกษา       จ านวน    - บาท 

   รวม       จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐    บำท 
 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินกำร 

 
ล ำดับที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             

๒. แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
บริหารโครงการ 

            

๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประ เ มิ น ผล / ส รุ ป ก า ร

ด าเนินงาน 
            

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
 ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นิสิต  และพุทธศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ
จ านวน   ๓๐๐    รูป/คน 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพและมีโอกาสให้พุทธ
ศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต  ญาติ และคณาจารย์ได้พบปะพูดคุยและแสดงความยินดีในการส าเร็จ
การศึกษา  อีกท้ังจะได้เป็นแบบอย่าง  ในการจัดซ้อมรับปริญญาบัตรส าหรับรุ่นต่อไป 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 

ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมซ้อมรับประสาทปริญญาได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม จึงได้เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 ๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ 
 ๒) ควรจัดวันเวลาให้ตรงกับวันหยุดราชการ 
 ๓) ควรจัดสถานที่ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะซุ้มถ่ายรูปปริญญา 



๑๔๒ 

 

 ๔) ควรมอบหมายงานให้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน 
 ๖) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นิมนต์คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นทางการ 
๑๒.๒ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ๑) ก าหนดการควรที่จะมีความชัดเจนให้มากกว่านี้ 
 ๒) ควรมอบหมายพุทธศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีส่วนร่วมกันทุกคน 
 ๓) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นิมนต์คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นทางการ 
 

๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑ ได้กระตุ้นให้นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป 

๑๓.๒ ได้เสริมสร้างก าลังใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๑๓.๓ ได้สร้างความสัมพันธ์  ความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๑๓.๔ ได้บ าเพ็ญกุศลร่วมกัน 
 ๑๓.๕ ได้เป็นแบบอย่างการซ้อมรับปริญญาส าหรับรุ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๓ 

 

๑๓. โครงกำรประสำทปริญญำบัตร 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  :  โครงการประสาทปริญญาบัตร 
๒. ชื่อหน่วยงำน  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : 

๓.๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓.๒  บัณฑิตศึกษา,หัวหน้าสาขาวิชาทุกคณะ  
๓.๓  พุทธศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่  ๖๔  และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นที่  ๒๙   

๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน  สกอ.  :  องค์ประกอบที่  ๒  การผลิตบัณฑิต 
       องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ 
๕. หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้ตระหนักถึง
ภาวการณ์แห่งการมีงานท าของบัณฑิตใหม่ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์  และเล็งเห็นความส าคัญของ
อนาคตบัณฑิตใหม่ที่จะเข้าใจเส้นทางอาชีพ  ตลอดจนโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้การที่บัณฑิตจะ
ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพนั้น  บัณฑิตจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจสถานการณ์การประกอบ
อาชีพในภาวะปัจจุบัน  วิธีการสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน  ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการ
สมัครงาน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมั่นใจและ
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

ก่อนที่พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตจะเข้ารับประสาทปริญญาในวันที่ ๒๐-๒๑  เดือน
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังกล่าวนั้น  ทางวิทยาเขตนครราชสีมา  เห็นสมควรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
และซ้อมรับปริญญาบัตรแก่บัณฑิต/มหาบัณฑิต ประจ าปี  ๒๕๖๓  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร  อ าเภอวัง
น้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและการเสริมก าลังใจให้พุทธศาสตร
บัณฑิต  มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พุทธศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต  ญาติ 
และคณาจารย์ได้พบปะพูดคุยและแสดงความยินดีในการส าเร็จการศึกษา อีกทั้งจะได้เป็ นแบบอย่างใน
การจัดซ้อมรับปริญญาบัตรส าหรับรุ่นต่อไป  ณ  อาคารพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ) ชั้นที่  
๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา   ในวันที่  ๖ – ๗    พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๖๓  และวันที่  ๒๐-๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓   ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือเสริมก าลังใจ  แสดงความยินดี ให้พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 



๑๔๔ 

 

 ๖.๒ เพ่ือแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
๖.๓ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

๗. ลักษณะกิจกรรม 
๗.๑. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ 
๗.๒ จัดการซ้อมรับประสาทปริญญาเสมือนรับจริง 
๗.๓ จัดกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกันระหว่างพุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   
      คณาจารย์และผู้เข้าร่วมงาน 
๗.๔ จัดกิจกรรมท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพุทธมนต์ 
๗.๕ กิจกรรมแสดงบนเวทีของนิสิตปี  ๑,  ปี ๒ 

๘. กลุ่มเป้ำหมำยผลผลิต  
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

๑) พุทธศาสตรบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นที่   ๖๔ 
  -บัณฑิตบรรพชิต     จ านวน    ๘๗ รูป 
  -บัณฑิตคฤหัสถ์         จ านวน     ๘ คน 

  ๒) พุทธศาสตรมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  รุ่นที่  ๒๙  
-มหาบัณฑิตบรรพชิต    จ านวน   ๒๑ รูป 

 -มหาบัณฑิตคฤหัสถ์      จ านวน      ๓ คน 
 ๓) คณาจารย์ประจ า/พิเศษและเจ้าหน้าที่   จ านวน   ๒๐ คน 
 ๔) ประชาชนทั่วไป       จ านวน    ๕๐ คน 
   รวม     จ ำนวน  ๓๐๐ คน  

 ๘.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพและกระตุ้นให้นิสิตที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้
สังคมต่อไป  และมีการเสริมสร้างก าลังใจ  พัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม
และสามารถอยู่กันในสังคมได้อย่างเป็นสุข   

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ  ระยะเวลาด าเนินการในวันที่  ๖ – ๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ถึง  ๑๖.๐๐  น.  และในระหว่างวันที่  ๒๐-๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 

 รำยรับ 
 -โครงการประสาทปริญญาบัตร    จ านวน  ๓๐,๐๐๐   บาท 

-ผู้ส าเร็จการศึกษา       จ านวน    - บาท 
   รวม        จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐  บำท 

 
 



๑๔๕ 

 

๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พ.ศ.๒๕๖๓ 
เมษำยน พฤษภำคม 

๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ   
๒ แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานโครงการ   
๓ ประชุมคณาจารย์  นิสิต  พุทธศาสตรบัณฑิต   
๔ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ   
๕ จัดประชุมเพ่ือมอบหมายงาน   
๖ จัดท าเอกสาร/สถานที่ท ากิจกรรม   
๗ จัดการซ้อมรับปริญญาบัตร   
๘ จัดซุ้มรับปริญญาที่  มจร.  อ าเภอวังน้อย   
๙ ประเมินผล/สรุปโครงการเสนอมหาวิทยาลัย

ตามล าดับ 
  

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
 ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นิสิต  และพุทธศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ
จ านวน   ๓๐๐    รูป/คน 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพและมีโอกาสให้พุทธ
ศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต  ญาติ และคณาจารย์ได้พบปะพูดคุยและแสดงความยินดีในการส าเร็จ
การศึกษา  อีกท้ังจะได้เป็นแบบอย่าง  ในการจัดซ้อมรับปริญญาบัตรส าหรับรุ่นต่อไป 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 

ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมซ้อมรับประสาทปริญญาได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม จึงได้เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 ๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ 
 ๒) ควรจัดวันเวลาให้ตรงกับวันหยุดราชการ 
 ๓) ควรจัดสถานที่ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะซุ้มถ่ายรูปปริญญา 
 ๔) ควรมอบหมายงานให้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน 
 ๖) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นิมนต์คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นทางการ 



๑๔๖ 

 

๑๒.๒ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ๑) ก าหนดการควรที่จะมีความชัดเจนให้มากกว่านี้ 
 ๒) ควรมอบหมายพุทธศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีส่วนร่วมกันทุกคน 
 ๓) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นิมนต์คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นทางการ 

๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑ ได้กระตุ้นให้นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป 

๑๓.๒ ได้เสริมสร้างก าลังใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๑๓.๓ ได้สร้างความสัมพันธ์  ความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๑๓.๔ ได้บ าเพ็ญกุศลร่วมกัน 
 ๑๓.๕ ได้เป็นแบบอย่างการซ้อมรับปริญญาส าหรับรุ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ 



๑๔๗ 

 

๑๔. โครงกำรต้อนรับน้องใหม ่
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร   โครงการต้อนรับน้องใหม่ ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร  
๐๕๒ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  

๔.๑  ยุทธศำสตร์ที่  ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
          ๔.๒  กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการ 
                                  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.  หลักกำรและเหตุผล 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีนิสิตคฤหัสถ์ใหม่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ตามธรรมเนียมปฏิบัติของนิสิตรุ่นพี่จะ
จัดกิจกรรมธรรมะต้อนรับนิสิตน้องใหม่ที่เข้ามาศึกษา  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
จากการที่ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   อันจะน ามาซึ่ง ความเข้าใจและสาน
ความสามัคคีในหมู่นิสิต  และให้เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ต้องการให้นิสิตจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรขึ้นในระหว่างเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งให้นิสิตสามารถน า
ธรรมะไปประยุกต์ใช้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้คิดเป็นท าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
 ด้วยเหตุนี้   ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  นิสิตชั้นปีที่  ๒,๓ และสาขาวิชารัฐศาสตร์    คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงได้จัดโครงการเพ่ือน
สัมพันธ์ฉันพ่ีน้องในรูปแบบการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมบ่ายศรีสู่ขวัญ,กิจกรรมนันทนาการสร้าง
ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและกิจกรรมปลูกต้นไมร่วมกันบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือจัดกิจกรรมสัมพันธ์ฉัน-พ่ี-น้อง(รับน้องใหม่) ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
 ๖.๒  เพ่ือให้เสริมสร้างความสัมพันธ์  ความรัก  และความสามัคคีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตเก่า 
 ๖.๓  เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต 
 
๗. ลักษณะกิจกรรม 

๗.๑ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม 
       องค์กร 
๗.๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญบุญถวายสังฆทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิต 
๗.๓จัดกจิกรรมอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ 



๑๔๘ 

 

๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

กิจกรรมสัมพันธ์ฉัน-พ่ี-น้อง(รับน้องใหม่) ประจ าปี  ๒๕๖๓ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น
น้องและรุ่นพ่ีเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นิสิต 
 
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 อาจารย์  นิสิต เข้ากิจกรรมสัมพันธ์ฉัน-พ่ี-น้องประจ าปี  ๒๕๖๓ จ านวน  ๒๐๐  รูป/คน 
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 

   ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน  ๔๐,๐๐๐   บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -   บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน ๔๐,๐๐๐   บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

 

ล ำดั
บท่ี 

 

กิจกรรม ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             

๓. ด าเนินการตามโครงการ             

๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

              

 
๑๑.ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนิสิตที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางสาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  เข้า
ร่วมโครงการจ านวน  ๒๕๘  รูป/คน  
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 

ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มีโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์  ความรัก  และความ
สามัคคีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตเก่าฝึกการท างานเป็นกลุ่มและเสริมสร้างประสบการณ์ส่งเสริม



๑๔๙ 

 

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติโดยร่วมกันปลูกต้นไม้รอบ
มหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งให้นิสิตใหม่-เก่าและคณาจารย์ได้บ าเพ็ญกุศลอุทิศแด่บูรพาจารย์ร่วมกัน 

๑๒.ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม จึงได้เสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

๑๒.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปนี้ 
 ๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้ทั่วถึง 
 ๒) ควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์ให้แสดงถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรด้วย 
 ๓) ควรจัดสถานที่ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะซุ้มต้อนรับน้องใหม่ 
 ๔ )ความมอบหมายงานให้นิสิตด าเนินการให้ชัดเจน 
 ๕) ควรนิมนต์และเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านี้เพื่อให้นิสิตเรียนรู้และ
คุ้นเคย 
 ๖) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นิมนต์คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นทางการ 
๑๒.๒ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   

๑) ก าหนดการควรที่จะมีความชัดเจนให้เร็วกว่านี้ 
๒) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นิมนต์คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นทางการ 
๓) กิจกรรมควรมีหลากหลายเพ่ือจะได้ละลายพฤติกรรมของนิสิต 

๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑๓.๑ นิสิตได้ร่วมบ าเพ็ญกุศลร่วมกัน 
  ๑๓.๒ นิสิตได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
  ๑๓.๓ นิสิตได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่มและเสริมสร้างประสบการณ์ 
  ๑๓.๔ นิสิตได้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  ๑๓.๕ คณาจารย์ นิสิตได้ท าบุญร่วมอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

 

โครงกำรปลูกป่ำเฉลมิพระเกียรต ิ
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  รหัสโครงกำร ๐๐๒ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา  
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   สกอ.องค์ประกอบที่ ๖ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๔.๑ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
๔.๒กลยุทธ์ที่  ๑๗ รณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรมีความตระหนักในเรื่องการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๐ ไร่ มี
อาคารสถานที่ใช้ในการเรียนการสอน จ านวน ๒ หลัง และพ้ืนที่บางส่วนเป็นสภาพป่าแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่
ร่มรื่นมากนัก 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงก าหนดปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ืออนุรักษ์ป่าในเขตที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนและป่าในเขตมหาวิทยาลัยฯ วิทยา
เขตนครราชสีมา   
 ๖.๒  เพ่ือการรณรงค์ให้นิสิตในมหาวิทยาลัยฯ มองเห็นคุณค่าของปลูกป่า       
 ๖.๓  เพ่ือเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว    
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 รณรงค์ให้นิสิตมองเห็นคุณค่าของการปลูกป่า ด าเนินการปลูกป่าในเขตมหาวิทยาลัยฯ และนอก
พ้ืนที ่
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป่าในเขตรับผิดาชอบไว้ได้ เพ่ือการดูแลรักษาและ
ประชาชนและนิสิตเข้าใจและเกิดความรักหวงแหนต้นไม้ 



๑๕๑ 

 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   จัดเจ้าหน้าที่และนิสิตอาสาสมัครส ารวจป่าชุมชนและป่าในเขตมหาวิทยาลัย ประสาน
กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง สร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกป่า จ านวน ๓ แห่งต่อปี
การศึกษา 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  เมษายน  ๒๕๖๓ –  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน   ๘๐,๐๐๐     บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน   ๘๐,๐๐๐     บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
ล ำดับ

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             
              

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  บุคลากรทั้งสายปฏิบัติการและสายวิชาการ นิสิตและชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติ 

๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  มีป่าเฉลิมพระเกียรติอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน  
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
   ขาดความร่วมมือกับชุมชนและภาครัฐ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 



๑๕๒ 

 

 ๑)  ได้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าในเขตที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนและป่าในเขตมหาวิทยาลัย 
และเป็นแหล่งศึกษาตามธรรมชาติ   
 ๒)  ได้มีการรณรงค์ให้นิสิตที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมองเห็นคุณค่าของป่า อันเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
และท าให้สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยสวยงาม 
 ๓)  ได้ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

โครงกำรสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย  
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  รหัสโครงกำร ๐๐๓ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน  สกอ. องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ๔.๑ ยุทธศำสตร์ที่  ๔ การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาศิลปและวัฒนธรรม 
 ๔.๒ กลยุทธ์ที่  ๑๘  รณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรมีความตระหนักในเรื่องการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่ง
คณะสงฆ์ไทย ส่งเสริมให้มีการจัดสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรและ
แพทย์แผนไทยไว้ 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงจัดท าโครงการสวน
สมุนไพรและแพทย์แผนไทย เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือฝึกอบรมพระสงฆ์และผู้น าชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์
สมุนไพรและจัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยในชุมชน 
 ๖.๒  เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดท าสวนสมุนไพรและจัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยภายในวัดและชุมชน 
 ๖.๓  เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการใช้สมุนไพรบ าบัดรักษา
โรคภัยที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 มีสวนสมุนไพรและสถานที่เรียนรู้แพทย์แผนไทย 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   สามารถเก็บรวบรวมพืชที่เป็นสมุนไพรและให้นิสิตและประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้พืช
เหล่านั้น และมีความเข้าใจในการอนุรักษ์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยในชุมชน 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 



๑๕๔ 

 

 มีสมุนไพรจ านวน ๑ แห่ง  ส าหรับปลูกพืชที่เป็นสมุนไพร และสถานที่นวดและเรียนรู้แพทย์แผน
ไทย 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
   เมษายน ๒๕๖๓– มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน    ๘๐,๐๐๐   บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -      บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๘๐,๐๐๐   บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
ล ำดับ

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             
              

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
   มีสวนสมุนไพรและสถานที่ศึกษาแพทย์แผนไทยประจ าวิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑)  มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ ๔๐๐ รูป/คน   

๒)  มีสวนสมุนไพรและสถานที่เรียนแพทย์แผนไทย  
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 



๑๕๕ 

 

 ๑)  พระสงฆ์และผู้น าชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์สมุนไพรและ
แพทย์แผนไทยในชุมชน   
 ๒)  มีการจัดท าสมุนไพรและจัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยภายในวัดและชุมชน 
 ๓)  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการใช้สมุนไพรบ าบัดรักษา
โรคภัยที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

๑๒. โครงกำรซ้อมรับปริญญำบัตร 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  :  โครงการซ้อมรับปริญญาบัตร 
๒. ชื่อหน่วยงำน  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : 

๓.๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓.๒  บัณฑิตศึกษา,หัวหน้าสาขาวิชาทุกคณะ  
๓.๓  พุทธศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่  ๖๔  และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นที่  ๒๙    

๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน  สกอ.  :  องค์ประกอบที่  ๒  การผลิตบัณฑิต 
       องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ 
๕. หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้ตระหนักถึง
ภาวการณ์แห่งการมีงานท าของบัณฑิตใหม่ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์  และเล็งเห็นความส าคัญของ
อนาคตบัณฑิตใหม่ที่จะเข้าใจเส้นทางอาชีพ  ตลอดจนโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้การที่บัณฑิตจะ
ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพนั้น  บัณฑิตจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจสถานการณ์การประกอบ
อาชีพในภาวะปัจจุบัน  วิธีการสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน  ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการ
สมัครงาน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมั่นใจและ
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

ก่อนที่พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตจะเข้ารับประสาทปริญญาในวันที่ ๒๐-๒๑  เดือน
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังกล่าวนั้น  ทางวิทยาเขตนครราชสีมา  เห็นสมควรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
และซ้อมรับปริญญาบัตรแก่บัณฑิต/มหาบัณฑิต ประจ าปี  ๒๕๖๓  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร  อ าเภอวัง
น้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและการเสริมก าลังใจให้พุทธศาสตร
บัณฑิต  มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พุทธศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต  ญาติ 
และคณาจารย์ไดพ้บปะพูดคุยและแสดงความยินดีในการส าเร็จการศึกษา  
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพและกระตุ้นให้นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป 
 ๖.๒ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตในการเข้ารับประสาทปริญญา
บัตร  



๑๕๗ 

 

๖.๓ เพ่ือเสริมก าลังใจ  แสดงความยินดี ให้พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
ทุกรูป/คน 
 
๗. ลักษณะกิจกรรม 

๗.๑. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ 
๗.๒ จัดการซ้อมรับประสาทปริญญาเสมือนรับจริง 
๗.๓ จัดกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกันระหว่างพุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   
      คณาจารย์และผู้เข้าร่วมงาน 
๗.๔ จัดกิจกรรมท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพุทธมนต์ 
๗.๕ กิจกรรมแสดงบนเวทีของนิสิตปี  ๑,  ปี ๒ 

๘. กลุ่มเป้ำหมำยผลผลิต  
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 ๑) นิสิตคฤหัสถ์ชั้นปีที่  ๓  ทุกสาขาวิชา     จ านวน        คน 
 ๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกสาขาวิชา     จ านวน        รูป 

๓) พุทธศาสตรบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นที่   ๖๔ 
  -บัณฑิตบรรพชิต     จ านวน    ๘๗ รูป 
  -บัณฑิตคฤหัสถ์         จ านวน     ๘ คน 

  ๔) พุทธศาสตรมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  รุ่นที่  ๒๙  
-มหาบัณฑิตบรรพชิต    จ านวน   ๒๑ รูป 

 -มหาบัณฑิตคฤหัสถ์      จ านวน      ๓ คน 
 ๕) คณาจารย์ประจ า/พิเศษและเจ้าหน้าที่   จ านวน   ๒๐ คน 
 ๖) ประชาชนทั่วไป       จ านวน    ๕๐ คน 
   รวม     จ ำนวน  ๓๐๐ คน  

 ๘.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพและกระตุ้นให้นิสิตที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้
สังคมต่อไป  และมีการเสริมสร้างก าลังใจ  พัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม
และสามารถอยู่กันในสังคมได้อย่างเป็นสุข   

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ  ระยะเวลาด าเนินการในวันที่  ๖ – ๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ถึง  ๑๖.๐๐  น.  และในระหว่างวันที่  ๒๐-๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 

รำยรับ 
 -โครงการซ้อมรับปริญญา     จ านวน  ๓๐,๐๐๐   บาท 



๑๕๘ 

 

-ผู้ส าเร็จการศึกษา       จ านวน    - บาท 
   รวม       จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐    บำท 

 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินกำร 

 
ล ำดับที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             

๒. แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
บริหารโครงการ 

            

๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประ เ มิ น ผล / ส รุ ป ก า ร

ด าเนินงาน 
            

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
 ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นิสิต  และพุทธศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ
จ านวน   ๓๐๐    รูป/คน 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพและมีโอกาสให้พุทธ
ศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต  ญาติ และคณาจารย์ได้พบปะพูดคุยและแสดงความยินดีในการส าเร็จ
การศึกษา  อีกท้ังจะได้เป็นแบบอย่าง  ในการจัดซ้อมรับปริญญาบัตรส าหรับรุ่นต่อไป 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 

ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมซ้อมรับประสาทปริญญาได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม จึงได้เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 ๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ 
 ๒) ควรจัดวันเวลาให้ตรงกับวันหยุดราชการ 
 ๓) ควรจัดสถานที่ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะซุ้มถ่ายรูปปริญญา 
 ๔) ควรมอบหมายงานให้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน 



๑๕๙ 

 

 ๖) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นิมนต์คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นทางการ 
๑๒.๒ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ๑) ก าหนดการควรที่จะมีความชัดเจนให้มากกว่านี้ 
 ๒) ควรมอบหมายพุทธศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีส่วนร่วมกันทุกคน 
 ๓) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นิมนต์คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นทางการ 
 

๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑ ได้กระตุ้นให้นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป 

๑๓.๒ ได้เสริมสร้างก าลังใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๑๓.๓ ได้สร้างความสัมพันธ์  ความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๑๓.๔ ได้บ าเพ็ญกุศลร่วมกัน 
 ๑๓.๕ ได้เป็นแบบอย่างการซ้อมรับปริญญาส าหรับรุ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๐ 

 

๑๓. โครงกำรประสำทปริญญำบัตร 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  :  โครงการประสาทปริญญาบัตร 
๒. ชื่อหน่วยงำน  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : 

๓.๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓.๒  บัณฑิตศึกษา,หัวหน้าสาขาวิชาทุกคณะ  
๓.๓  พุทธศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่  ๖๔  และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นที่  ๒๙   

๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน  สกอ.  :  องค์ประกอบที่  ๒  การผลิตบัณฑิต 
       องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ 
๕. หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้ตระหนักถึง
ภาวการณ์แห่งการมีงานท าของบัณฑิตใหม่ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์  และเล็งเห็นความส าคัญของ
อนาคตบัณฑิตใหม่ที่จะเข้าใจเส้นทางอาชีพ  ตลอดจนโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้การที่บัณฑิตจะ
ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพนั้น  บัณฑิตจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจสถานการณ์การประกอบ
อาชีพในภาวะปัจจุบัน  วิธีการสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน  ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการ
สมัครงาน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมั่นใจและ
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

ก่อนที่พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตจะเข้ารับประสาทปริญญาในวันที่ ๒๐-๒๑  เดือน
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังกล่าวนั้น  ทางวิทยาเขตนครราชสีมา  เห็นสมควรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
และซ้อมรับปริญญาบัตรแก่บัณฑิต/มหาบัณฑิต ประจ าปี  ๒๕๖๓  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร  อ าเภอวัง
น้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและการเสริมก าลังใจให้พุทธศาสตร
บัณฑิต  มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พุทธศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต  ญาติ 
และคณาจารย์ได้พบปะพูดคุยและแสดงความยินดีในการส าเร็จการศึกษา อีกทั้งจะได้เป็นแบบอย่างใน
การจัดซ้อมรับปริญญาบัตรส าหรับรุ่นต่อไป  ณ  อาคารพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ) ชั้นที่  
๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา   ในวันที่  ๖ – ๗    พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๖๓  และวันที่  ๒๐-๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓   ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือเสริมก าลังใจ  แสดงความยินดี ให้พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 



๑๖๑ 

 

 ๖.๒ เพ่ือแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
๖.๓ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

๗. ลักษณะกิจกรรม 
๗.๑. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ 
๗.๒ จัดการซ้อมรับประสาทปริญญาเสมือนรับจริง 
๗.๓ จัดกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกันระหว่างพุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   
      คณาจารย์และผู้เข้าร่วมงาน 
๗.๔ จัดกิจกรรมท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพุทธมนต์ 
๗.๕ กิจกรรมแสดงบนเวทีของนิสิตปี  ๑,  ปี ๒ 

๘. กลุ่มเป้ำหมำยผลผลิต  
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

๑) พุทธศาสตรบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นที่   ๖๔ 
  -บัณฑิตบรรพชิต     จ านวน    ๘๗ รูป 
  -บัณฑิตคฤหัสถ์         จ านวน     ๘ คน 

  ๒) พุทธศาสตรมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  รุ่นที่  ๒๙  
-มหาบัณฑิตบรรพชิต    จ านวน   ๒๑ รูป 

 -มหาบัณฑิตคฤหัสถ์      จ านวน      ๓ คน 
 ๓) คณาจารย์ประจ า/พิเศษและเจ้าหน้าที่   จ านวน   ๒๐ คน 
 ๔) ประชาชนทั่วไป       จ านวน    ๕๐ คน 
   รวม     จ ำนวน  ๓๐๐ คน  

 ๘.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพและกระตุ้นให้นิสิตที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้
สังคมต่อไป  และมีการเสริมสร้างก าลังใจ  พัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม
และสามารถอยู่กันในสังคมได้อย่างเป็นสุข   

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ  ระยะเวลาด าเนินการในวันที่  ๖ – ๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ถึง  ๑๖.๐๐  น.  และในระหว่างวันที่  ๒๐-๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 

 รำยรับ 
 -โครงการประสาทปริญญาบัตร    จ านวน  ๓๐,๐๐๐   บาท 

-ผู้ส าเร็จการศึกษา       จ านวน    - บาท 
   รวม       จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐    บำท 

 
 



๑๖๒ 

 

๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พ.ศ.๒๕๖๓ 
เมษำยน พฤษภำคม 

๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ   
๒ แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานโครงการ   
๓ ประชุมคณาจารย์  นิสิต  พุทธศาสตรบัณฑิต   
๔ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ   
๕ จัดประชุมเพ่ือมอบหมายงาน   
๖ จัดท าเอกสาร/สถานที่ท ากิจกรรม   
๗ จัดการซ้อมรับปริญญาบัตร   
๘ จัดซุ้มรับปริญญาที่  มจร.  อ าเภอวังน้อย   
๙ ประเมินผล/สรุปโครงการเสนอมหาวิทยาลัย

ตามล าดับ 
  

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
 ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นิสิต  และพุทธศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ
จ านวน   ๓๐๐    รูป/คน 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพและมีโอกาสให้พุทธ
ศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต  ญาติ และคณาจารย์ได้พบปะพูดคุยและแสดงความยินดีในการส าเร็จ
การศึกษา  อีกท้ังจะได้เป็นแบบอย่าง  ในการจัดซ้อมรับปริญญาบัตรส าหรับรุ่นต่อไป 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 

ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมซ้อมรับประสาทปริญญาได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม จึงได้เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 ๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ 
 ๒) ควรจัดวันเวลาให้ตรงกับวันหยุดราชการ 
 ๓) ควรจัดสถานที่ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะซุ้มถ่ายรูปปริญญา 
 ๔) ควรมอบหมายงานให้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน 
 ๖) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นิมนต์คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นทางการ 



๑๖๓ 

 

๑๒.๒ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ๑) ก าหนดการควรที่จะมีความชัดเจนให้มากกว่านี้ 
 ๒) ควรมอบหมายพุทธศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีส่วนร่วมกันทุกคน 
 ๓) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นิมนต์คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นทางการ 

๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑ ได้กระตุ้นให้นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป 

๑๓.๒ ได้เสริมสร้างก าลังใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๑๓.๓ ได้สร้างความสัมพันธ์  ความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๑๓.๔ ได้บ าเพ็ญกุศลร่วมกัน 
 ๑๓.๕ ได้เป็นแบบอย่างการซ้อมรับปริญญาส าหรับรุ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

 

๑๔. โครงกำรต้อนรับน้องใหม ่
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร   โครงการต้อนรับน้องใหม่ ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร  
๐๕๒ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  

๔.๑  ยุทธศำสตร์ที่  ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
          ๔.๒  กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการ 
                                  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.  หลักกำรและเหตุผล 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีนิสิตคฤหัสถ์ใหม่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ตามธรรมเนียมปฏิบัติของนิสิตรุ่นพี่จะ
จัดกิจกรรมธรรมะต้อนรับนิสิตน้องใหม่ที่เข้ามาศึกษา  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
จากการที่ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   อันจะน ามาซึ่ง ความเข้าใจและสาน
ความสามัคคีในหมู่นิสิต  และให้เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ต้องการให้นิสิตจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรขึ้นในระหว่างเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งให้นิสิตสามารถน า
ธรรมะไปประยุกต์ใช้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้คิดเป็นท าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
 ด้วยเหตุนี้   ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  นิสิตชั้นปีที่  ๒,๓ และสาขาวิชารัฐศาสตร์    คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงได้จัดโครงการเพ่ือน
สัมพันธ์ฉันพ่ีน้องในรูปแบบการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมบ่ายศรีสู่ขวัญ,กิจกรรมนันทนาการสร้าง
ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและกิจกรรมปลูกต้นไมร่วมกันบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือจัดกิจกรรมสัมพันธ์ฉัน-พ่ี-น้อง(รับน้องใหม่) ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
 ๖.๒  เพ่ือให้เสริมสร้างความสัมพันธ์  ความรัก  และความสามัคคีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตเก่า 
 ๖.๓  เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต 
 
๗. ลักษณะกิจกรรม 

๗.๑ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม 
       องค์กร 
๗.๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญบุญถวายสังฆทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิต 
๗.๓จัดกจิกรรมอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ 



๑๖๕ 

 

๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

กิจกรรมสัมพันธ์ฉัน-พ่ี-น้อง(รับน้องใหม่) ประจ าปี  ๒๕๖๓ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น
น้องและรุ่นพ่ีเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นิสิต 
 
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 อาจารย์  นิสิต เข้ากิจกรรมสัมพันธ์ฉัน-พ่ี-น้องประจ าปี  ๒๕๖๓ จ านวน  ๒๐๐  รูป/คน 
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 

   ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน  ๔๐,๐๐๐   บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -   บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน ๔๐,๐๐๐   บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

 

ล ำดั
บท่ี 

 

กิจกรรม ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             

๓. ด าเนินการตามโครงการ             

๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

              

 
๑๑.ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนิสิตที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางสาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  เข้า
ร่วมโครงการจ านวน  ๒๕๘  รูป/คน  
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 

ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มีโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์  ความรัก  และความ
สามัคคีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตเก่าฝึกการท างานเป็นกลุ่มและเสริมสร้างประสบการณ์ส่งเสริม



๑๖๖ 

 

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติโดยร่วมกันปลูกต้นไม้รอบ
มหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งให้นิสิตใหม่-เก่าและคณาจารย์ได้บ าเพ็ญกุศลอุทิศแด่บูรพาจารย์ร่วมกัน 

๑๒.ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม จึงได้เสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

๑๒.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปนี้ 
 ๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้ทั่วถึง 
 ๒) ควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์ให้แสดงถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรด้วย 
 ๓) ควรจัดสถานที่ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะซุ้มต้อนรับน้องใหม่ 
 ๔ )ความมอบหมายงานให้นิสิตด าเนินการให้ชัดเจน 
 ๕) ควรนิมนต์และเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านี้เพื่อให้นิสิตเรียนรู้และ
คุ้นเคย 
 ๖) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นิมนต์คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นทางการ 
๑๒.๒ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   

๑) ก าหนดการควรที่จะมีความชัดเจนให้เร็วกว่านี้ 
๒) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นิมนต์คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นทางการ 
๓) กิจกรรมควรมีหลากหลายเพ่ือจะได้ละลายพฤติกรรมของนิสิต 

๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑๓.๑ นิสิตได้ร่วมบ าเพ็ญกุศลร่วมกัน 
  ๑๓.๒ นิสิตได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
  ๑๓.๓ นิสิตได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่มและเสริมสร้างประสบการณ์ 
  ๑๓.๔ นิสิตได้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  ๑๓.๕ คณาจารย์ นิสิตได้ท าบุญร่วมอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 

 ๕) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มี
จ ำนวน ๓ โครงกำร 
 
โครงการจัดท าระบบและกลไกลการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 
โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและนิสติเพื่อกำรให้บรกิำรวิชำกำร 

 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตเพ่ือการให้บริการวิชาการ 
๒. ชื่อหน่วยงำน  ส านักวิชาการ  วิทยาเขตนครราชสีมา  รหัสโครงกำร๐๑๘  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำรส านักวิชาการ   
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  - ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓  - กลยุทธ์ ข้อที่ ๑๑ 
 ๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ  สกอ.องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องมีการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน จึง
ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากร
สายปฏิบัติการ เพ่ือรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ฉะนั้น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการให้
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระยะยาวจึงต้องเปลี่ยนหลักการและวิธีคิดจากแบบเดิมมาสู่การพัฒนา
แบบใหม่ โดยอาศัยการพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จึงจะช่วยท าให้บุคลากรและหน่วยงานมีความเข้มแข็งและเติบโตเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
            การพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งด้านแนวคิด 
ทัศนคติ การปรับพฤติกรรม การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรต้องพัฒนาให้มีความรู้รอบด้าน และมีความ
หลากหลาย พัฒนาวิธีคิดและวิธีการท างานให้สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงเป็นพันธ
กิจส าคัญที่จะต้องด าเนินการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และประสบผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๖. วัตถุประสงค์ 



๑๖๘ 

 

 ๖.๑  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 ๖.๒  เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความสามารถบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 ๖.๓  เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการวบริการวิชาการ
ยิ่งขึ้น 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมอบรม สัมมนา  โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๗.๑ การบรรยาย   การอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 ๗.๒ การแบ่งกลุ่มระดมความคิด ฝึกทักษะการบริการวิชาการ 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  บุคลากรและนิสิตมีความสามารถให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมทุก
ระดับ 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   ๑) บุคลากรจ านวน  ๔๕  รูป/คน 
   ๒)  นิสิตจ านวน   ๕๐  รูป/คน 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน   จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐     บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้   จ านวน       -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐      บาท 
 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งกรรมการ             
๓. ด าเนินการโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุป             

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 



๑๖๙ 

 

  บุคลากรและนิสิตมีศักยภาพในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑)  สังคมได้รับค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 
  ๒)  ทุกคนตั้งตนอยู่ในความดี  สังคมสงบสุข 
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 การด าเนินโครงการไม่ตรงตามเป้าวัตถุประสงค์  ขาดวิทยากรผู้ช านาญ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  สกอ. 
 ๑๓.๒ บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด มีวิธีการท างานในการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑๓.๓ มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

 

โครงกำรส่งเสรมิหอพทุธศิลป์ 
 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์  
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   

รหัสโครงกำร  ๐๑๐ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา   
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน   สกอ.องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๔.๑ยุทธศำสตร์ที่  ๔ 
๔.๒กลยุทธ์ที่  ๑๘ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะ
สงฆ์ไทย จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีความประสงค์รวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ เพ่ือศึกษา
เล่าเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงได้รวบรวมพระพุทธรูปปาง
ต่าง ๆ ไว้ในวิทยาเขตนครราชสีมา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑  เพ่ือเป็นที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปสมัยและปางต่าง ๆ 
 ๖.๒  เพ่ือเป็นที่เก็บรวบรวมรูปภาพพระสงฆ์และบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ของไทย   
 ๖.๓  เพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 จัดรวบรวมพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ไว้ในวิทยาเขตนครราชสีมา 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่ว ไปได้มีแหล่งศึกษา ค้นคว้าทาง
ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  



๑๗๑ 

 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   สามารถเก็บรวบรวมพระพุทธรูป รูปภาพ ศาสนวัตถุต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ด้านศิลปะไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
   มกราคม ๒๕๖๓– มีนาคม ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน    ๒๐๐,๐๐๐    บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน     -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๒๐๐,๐๐๐    บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
ล ำดับ

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             
              

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
   สามารถเก็บรวบรวมพระพุทธรูป รูปภาพปางส าคัญต่างๆ ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ในวิทยา
เขตนครราชสีมา 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  ๑)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีห้องพุทธศิลป์ 
เพ่ือเป็นการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป  
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ปรับปรุงแก้ไขโครงการหอ
พุทธศิลป์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๑๗๒ 

 

๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑)  มีสถานที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ  รวมทั้งรูปภาพพระสงฆ์และบุคคลส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เคารพบูชาและค้นคว้าข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์   
 ๒)  ได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

 

 ๖) ด้ำนอ่ืน ๆ ตำมที่หลักสูตรก ำหนดเพิ่มเติม มี ๒ โครงกำร 
 

โครงกำรควำมร่วมมือพัฒนำหลักสูตร 
กับสถำบันกำรศึกษำในเขตจังหวัดนครรำชสมีำ 

 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๔๕ 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน 
 ๔.๑ มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ ๕  กลยุทธ์ข้อท่ี ๒๓ 
 ๔.๒ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ ๑ และ ๕ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ด าเนินการจัดการศึกษามา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐  จนถึงปัจจุบัน มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้ง ๖ สาขาวิชา ๔ คณะ และเพ่ือ
ด าเนินการความร่วมมือทางด้านวิชาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงท าความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ๕  แห่งของจังหวัดนครราชสีมา  ในด้านวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและความร่วมมือทางด้านวิชาการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันร่วมกับสถาบัน
ภายนอกให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการอุดมศึกษาในเขต
จังหวัดนครราชสีมาขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาร่วมกันและเป็นการเผยแพร่หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา  ๕  แห่งในจังหวัด
นครราชสีมา 
 ๖.๒ เพ่ือท าความร่วมมือกับสถาบัน ๕  แห่ง  ในการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ๖.๓ เพ่ือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการอ่ืนๆ ในจังหวัดนครราชสีมา (MOU) 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
  เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านพัฒนาหลักสูตรและด้านวิชาการ
อ่ืนๆ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันภายนอก  (MOU) และเพ่ือพัฒนาการด้านวิชาการให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 



๑๗๔ 

 

 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของหมาวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการอ่ืนๆ เช่น งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยชั้นเรียน  มีความเข้าใจ ในกระบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาการของหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  สถาบันอุดมศึกษา    ๕   แห่งในจังหวัดนครราชสีมา   
 ๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง  เดือน  กันยายน  ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน   ๘๐,๐๐๐    บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน    -      บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน   ๘๐,๐๐๐    บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 
 

ล ำดับ
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑ ขออนุมัติโครงการ             
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 
            

๓ ด าเนินการตามโครงการ             
๔ ป ร ะ เ มิ น ผ ล / ส รุ ป ก า ร

ด าเนินงาน 
            

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  หลักสูตรมีความทันสมัย  และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
  คณาจารย์มีทักษะเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับพัฒนาการของหลักสูตร  พัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  และมีทักษะด้านวิชาการ  มีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายทางด้านวิชาการ  โดยร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา 



๑๗๕ 

 

๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ได้มีการปรับปรุงการด าเนินการโครงการขอความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึ กษา
ภายในจังหวัดนครราชสีมา  ๕  แห่ง    ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มาตรฐานการ
ประเมินของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑๓.๑  วิทยาเขตนครราชสีมา  สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา  ๕  แห่งในจังหวัด
นครราชสีมา 

๑๓.๒  คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจ และมีทักษะการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๓.๓  คณาจารย์เพ่ิมทักษะด้านวิชาการ   และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับสถาบัน
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 

 

โครงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ภำพลักษณ์และผลงำนอันทรงคุณค่ำของ
มหำวิทยำลัย 

............................................................. 

โครงกำรประชำสัมพันธ์และเผยแผ่อัตลักษณเ์อกลักษณ์  
ภำพลักษณ์ และผลงำนอันทรงคุณค่ำ 

********************************************************************* 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ภาพลักษณ์  
และผลงานอัน ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย 

๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงการ ๐๑๑ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน  สกอ. องค์ประกอบที่  ๓  กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 ๔.๑ยุทธศำสตร์ที่  ๕ 

๔.๒กลยุทธ์ที่  ๒๑ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา    ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
มา ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐  จนถึงปัจจุบัน มีการประชาสัมพันธ์   เผยแพร่อัตลักษณ์มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ืองานด้าน
พระพุทธศาสนา สนองกิจการคณะสงฆ์   มีภาพลักษณ์ซึ่งมีปฎิปทาน่าเลื่อมใส  มีปัญญาใฝ่รู้ใฝ่คิด     และ
น าเสนอผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นผลงานด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาสถาบันและ
พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น    โดยวิทยาเขตนครราชสีมา  มุ่งเน้นการน าเอาหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  มาพัฒนาจิตใจและน ามาแก้ปัญหาสังคม  และให้นิสิตมีภาพลักษณ์ในการบริการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา  ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากข้ึน   
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  
ภาพลักษณ์ และผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ  ของวิทยาเขตนครราชสีมาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น 
 ๖.๒ เพ่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ  งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ๖.๓ เพ่ือสร้างเอกลักษณ์  อัตลักษณ์  และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 



๑๗๗ 

 

๗. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ภาพลักษณ์ และผลงานอัน
ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
๘. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  เพ่ือการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่อัตลักษณ์  ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
และอัตลักษณ์บัณฑิต  ที่มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 

๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  ๘.๒.๑   คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน   ๔๒  รูป/คน 
                     ๘.๒.๒  นิสิตปริญญาตรีและระดับปริญญาโท   จ านวน ๘๐๐ รูป / คน 

๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ 
  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่มกราคม  -  มีนาคม   ๒๕๖๓ 
๙. งบประมำณ 
 ๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน  จ านวน   ๘๐,๐๐๐    บาท 
 ๙.๒ งบประมำณรำยได้  จ านวน  -      บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน   ๘๐,๐๐๐    บาท 
๑๐. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
ล ำ ดั
บท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
๖๓ 

ก.พ.
๖๓ 

มี.ค.
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค.
๖๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
๖๓ 

ส.ค.
๖๓ 

ก.ย.
๖๓ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             

๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต(Output) 
  มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ และผลงานอัน    
ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งข้ึน  
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome) 
          วิทยาเขตนครราชสีมา  มีการประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่กิจกรรมมหาวิทยาลัย ที่แสดง 



๑๗๘ 

 

อัตลักษณ์   เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ซึ่งนิสิตมีปฎิปทาน่าเลื่อมใส  และมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  
และได้แสดงผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย  และผลงานอันทรงคุณค่ามหาวิทยาลัยให้เป็ นที่ประจักษ์และ
แพร่หลายมากขึ้น  
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ได้มีการปรับปรุงการด าเนินการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  
ภาพลักษณ์ และผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
มาตรฐานการประเมินของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๓.๑ มีการประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่กิจกรรมมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย 
 ๑๓.๒ เพ่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ  งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ๑๓.๓ เพ่ือสร้างเอกลักษณ์  อัตลักษณ์  และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 

๑๓.๔ เพ่ือแสดงผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย    ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  
 


