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คํานํา 

  
บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ข้ึน  เพื่อให้การบริหารจัดการภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินไปได้อย่างสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยของคณะ
ผู้บริหารท่ีได้กําหนดไว้    โดยมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยท่ี เป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระพุทธศาสนา
ระดับชาติและนานาชาติ  และให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ต้ังไว้  “ จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม  ” อีกทั้งยังเป็นคู่มือทํางานและเป็นข้อมูลประกอบ
ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑  ( ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ) ซ่ึงได้มีการนําตัวชี้วัดจาก
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.)  และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ในการน้ี  บัณฑิตวิทยาลัย มีความคาดหวังว่าการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔ จะเป็นคู่มือปฏิบัติการและสร้างความเข้าใจในสาระสําคัญที่เก่ียวกับแผนปฏิบัติการประจําปี   
รวมท้ังกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปีให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน   
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดร่วมกัน ซ่ึงจะทําให้เกิดความเข้าใจในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีมากยิ่งข้ึน และข้อมูลท่ีจะได้รับจากการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีเล่มน้ี จะเกิดประโยชน์
ต่อการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 

พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,ดร. 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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สารบัญ 
 

คํานํา 
สารบัญ           หน้าที ่
 
บทที่ ๑ บทนํา 
 ๑.๑  แบบประชามติรับรู้  และการมีส่วนร่วมการทําแผนปฏิบัติการ   ๑ 
 ๑.๒  บทสรุปสําหรับผู้บริหาร       ๓ 
 ๑.๓  แผนผังการทํางาน/ภาระงาน       ๔ 
 ๑.๔  ปฏิทินการทํางาน        ๑๑ 
     
บทที่ ๒ ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงาน  
 ๒.๑ ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย     ๑๘ 
 ๒.๒ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย    ๒๐ 
 ๒.๓ หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย      ๒๔  
 ๒.๔ หลักสูตรท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย    ๒๔ 
 ๒.๕ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย       ๒๕ 
 ๒.๖  ผู้อํานวยการประจาํหลักสูตร       ๒๖
  
 ๒.๗ จํานวนนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย      ๒๗ 
     
บทที่ ๓  แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๓.๑ โครงการท่ีเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพสาํหรับตัวบงชี้  ๒๘ 
 ๓.๒ สรุปโครงการท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย  ๓๐ 
 ๓.๓ ประมาณการร่ายจา่ยงบประมาณตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ย  ๓๔ 
 ๓.๔ แผนงาน / โครงการ /กิจกรรมและงบประมาณตามยุทธศาสตร์   ๓๗ 
 ๓.๕ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ     ๓๘ 
 ๓.๖ รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ     ๔๐ 
 ๓.๗ แบบติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน     ๔๑ 
 ๓.๘ คําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ     ๔๓ 
 
บทที่ ๔ รปูแบบและข้ันตอนการดําเนินการตามแผน 
 ๔.๑ ข้ันตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม     ๔๘ 
  ๔.๑.๑  ข้ันตอนตาม PDCA       
  ๔.๑.๒  ระยะเวลาในการดาํเนินการตามแผน 
 ๔.๒  แผนปฏิบัติการภายใต้หลักธรรมาภิบาล     ๔๘ 
 ๔.๓  แผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ ๔   ๕๐ 
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 ๔.๔  ตัวอย่างโครงการ        ๖๐
  

๔.๕  ตัวอย่างแบบสรุปโครงการ       ๖๔ 
๔.๖  บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ      ๗๒ 

 
ภาคผนวก 

ความรู้และกําหนดการการประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
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บทท่ี ๒ 
ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงาน 

 
๒.๑  ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งข้ึนมาโดยอาศัยแนว
ปฏิบัติตามความในคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ข้อ ๕ (๒) ว่า
ด้วยการพิจารณา จัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกล้ม คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และหรือส่วนงาน
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนในมหาวิทยาลัยและข้อ ๗ ความว่า "ถ้าเป็นการสมควรมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งสองแห่งจะ
ร่วมกันจัดการศึกษาข้ันบัณฑิตวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์  ก็ได้ "  
ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีประกาศท่ี ๖๕ / ๒๕๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๒๙ แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน เพื่อดําเนินการยกร่างโครงการบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโท 
ประกอบด้วย 

 ๑. พระเมธีสุทธิพงศ์    ประธานกรรมการ 
  ๒. พระมหาณรงค์  จิตฺตโสภโณ   กรรมการ 
  ๓. พระมหาทองสูรย์  สุริยโชโต   กรรมการ 
  ๔. พระมหาจรรยา  ชินวํโส      กรรมการ 
  ๕. พระมหาประยูร  ธมฺมจิตฺโต    กรรมการ 
  ๖. นายจาํนงค์  ทองประเสริฐ  กรรมการ 
  ๗. รศ.ดร. จําลอง  สารพัดนึก    กรรมการ 
  ๘. รศ. เสฐียรพงษ์  วรรณปก    กรรมการ 
  ๙. ดร. ชาย โพธิสิตา             กรรมการ 
  ๑๐. ดร. จินดา  จันทร์แก้ว        กรรมการ 
  ๑๑. นายสุชาต ิ เมืองแก้ว                กรรมการ 

 คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมติดต่อกันทุกสัปดาห์เป็นเวลา ๖ เดือน จึงยกร่างโครงการบัณฑิต
วิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโทได้สาํเร็จ  คณะกรรมการได้ยกร่างเฉพาะหลักสูตรคณะพุทธศาสตร ์ ๔ 
ภาควิชา คือ ภาควิชาบาล ี ภาควิชาพระพุทธศาสนา  ภาควิชาปรชัญา และภาควิชาศาสนา สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อโครงการบัณฑิตวิทยาลัยและอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาโทในคราว
ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๓๐ เม่ือวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐   ต่อมามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท  
พุทธศักราช  ๒๕๓๐ เม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เม่ือพร้อมแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ
ตั้งบัณฑิตวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยที่๔/๒๕๓๑   
ลงวันท่ี  ๒๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑   
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        ประกาศมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ ๔/๒๕๓๑ 

เร่ือง ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดดําเนินการศึกษาตามพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ตั้งแต่วันท่ี 
๑๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๙๐  มาจนถึงบัดนี้เป็นเวลา ๔๐ ปีแล้ว   มีผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ๓๕ 
รุ่น มีนิสิตเพิ่มมากกว่า ๑,๐๐๐ รูป ผู้สําเร็จการศึกษาแล้วต้องไปศึ-กษาต่อในระดับปริญญาโท  และ
ปริญญาเอกในต่างประเทศ  ก่อให้เกิดความยากลําบากนานาประการเพราะทางมหาวิทยาลัยยังมิได้เปิด 
ดําเนินการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเนื่องด้วยความไม่พร้อมบางประการ 
  บัดน้ี ถึงเวลาอันสมควรท่ีจะต้องเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและอํานวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรผู้ใคร่ที่จะศึกษาในระดับสูงข้ึนไป  อาศัย
อํานาจตามความในข้อ ๕ (๒)  แห่งคําสั่งมหาเถรสมาคม   เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๑๒  โดยความเห็นชอบของ สภามหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๓๑  เม่ือวันท่ี ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๓๑  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้จัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 

ท้ังน้ี  ตั้งแต่วันประกาศน้ีเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ วันที่ ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(สมเด็จพระพุฒาจารย์) 
สภานายกมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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๒.๒ ปรัชญา ปณธิาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑. ปรัชญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา  โดยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถทางจิตใจ ปัญญา และความเสียสละเพื่อสังคม 

 ๒. ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 มุ่งจัดการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ ตําราด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผ่านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม 
มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด และเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม 

 ๓. วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ๔. พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๑) ด้านผลิตบัณฑิต: ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  ใฝ่คิด 
เป็นผู้นําจิตใจและปัญญา  มีโลกทัศน์กว้างไกล  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 
 ๒) ด้านวิจัยและพัฒนา: จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยบูรณาการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา  เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า 
วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล  และสันติสุข 
 ๓) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม: มุ่งม่ันในการให้บริการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดี
ระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อธํารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม  อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา 
 

 ๔) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  : มุ่งส่งเสริม  อนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อัน
เป็นภารกิจหลักที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารจัดการ  บูรณาการเข้ากับโครงการและ
กิจกรรมการเรียนการสอน และสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

๒.๓  พัฒนาการของหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 หลังจากมหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้ประกาศตั้งบัณฑิตวิทยาลัยข้ึน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ แล้ว บัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ดาํเนินการจัดการศึกษามาโดยลาํดับอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบัน  ดังนี้ 
 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๓๑  บัณฑิตวิทยาลัยเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทสาํหรับพระภิกษุ ๒ 
สาขาวิชา คือ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา  
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 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๓๘ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มข้ึนอีก ๑ สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาธรรมนิเทศ แล้วเปิดดําเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันน้ี 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ บัณฑิตวิทยาลัยขยายการศึกษาไปยังวิทยาเขตเป็นคร้ังแรก  โดยเปิดศูนย์
บัณฑิตศึกษาที่วิทยาเขตเชียงใหม่  เปิดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับนิสิตคฤหัสถ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโทเป็นครั้ง
แรกในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทเพิ่มข้ึนอีก ๑ สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาบาลี 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดโครงการหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ 
(International Programme) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (Buddhist Studies)  

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดการศึกษาระดับปริญญาเอกคร้ังแรกในสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ (รับผู้จบปริญญาโท  เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์) 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาข้ึนท่ีวิทยาเขตขอนแก่น โดยเปิดการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๕  ศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  เปิดการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาปรัชญา  เพิ่มเติมจากหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ท่ีเปิดอยู่เดิม 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ 
แบบ ๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (รับผู้จบปริญญาโท ทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาท่ีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม 
เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาสําหรับ
คฤหัสถ์ (ภาคพิเศษ)  

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาท่ีวิทยาเขตนครราชสีมา เปิดการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาท่ีคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหา-  จุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  โดยเปิดการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  รับนิสิตเข้าศึกษาครั้ง
แรกในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาจํานวน ๔๓ รูป/คน  ภิกษุ ๓๒ รูป และคฤหัสถ์ ๑๑ คน  

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เปิดศูนย์บัณฑิตวิทยาลัยที่วิทยาเขตอุบลราชธานี  เปิดการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาท่ีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  เปิดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวิตและความตาย   
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 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เปิดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพิ่มจากเดิม
อีก ๒ แบบ คือ แบบ ๑.๒ (รับผู้จบปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 
และแบบ ๒.๒ (รับผู้จบปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค  เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์)  

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดการศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  เพิ่มเติมจากหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดอยู่เดิม 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ขยายการศึกษาไปยังสาวิกาสิกขา
ลัย เสถียรธรรมสถาน  โดยเปิดการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต    

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มข้ึนอีก ๑ สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาปรัชญา   

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาท่ีวิทยาเขตสุรินทร์  เปิดการศึกษาระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น เปิดการศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  เพิ่มเติมจากหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดอยู่เดิม 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา  เปิดการศึกษาระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาปรัชญา  เพิ่มเติมจากสาขาวิชาที่เปิดอยู่เดิม คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เปิดการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาที่วิทยาเขตแพร่  เปิดการศึกษาระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก เปิด
การศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ศูนย์บัณฑิตศึกษา  คณะสังคมศาสตร์  เปิดการศึกษาระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ที่ห้องเรียนวัดไร่ขิง  จังหวัดนครปฐม   

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ศูนย์บัณฑิตศึกษา  คณะสังคมศาสตร์  เปิดการศึกษาระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ที่ห้องเรียนวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  จังหวัดราชบุรี   

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  จังหวัดนครปฐม เปิด
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์  เพิ่มเติมจากหลักสูตรปริญญาโทท่ีเปิดอยู่เดิม  

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  เปิดการศึกษาเพิ่มอีก ๑ สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาที่คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  โดยเปิดการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ   

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา
พระไตรปิฎกศึกษา   
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๑๐ 
 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (Buddhist 
Studies) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ประเทศเกาหลีใต้ (Donggook Buddhist 
Chonbob College) ซ่ึงเป็นสถาบันสมทบแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชามหายานศึกษา (Mahayana 
Buddhism) ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ชิงจู๋ ไต้หวัน (Ching Chueh Buddhist Sangha University) ซ่ึงเป็น
สถาบันสมทบแห่งหน่ึงของมหาวิทยาลัย   

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๓     เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาท่ีวิทยาเขตพะเยา  เปิดการศึกษาระดับปริญญา
โท  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (Buddhist Studies) 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๓       เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาท่ีวิทยบริการ วัดไร่ขิง  จังหวัดนครปฐม  เปิด
การศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (Buddhist Studies) 

 ๏ ปีการศึกษา ๒๕๕๓       เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เปิดการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 กล่าวโดยสรุป  นับตั้งแต่ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 
๒๕๕๗) การศึกษาและหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนามาโดยลําดับอย่างต่อเนื่อง  โดยเปิด
การศึกษาระดับปริญญาเอก ๓ สาขาวิชา ได้แก่ (๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (๒) สาขาวิชาปรัชญา  
(๓) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์   ระดับปริญญาโท ๑๔  สาขาวิชา ได้แก่ (๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(๒) สาขาวิชาปรัชญา (๓) สาขาวิชาบาลี (๔) สาขาวิชาธรรมนิเทศ (๕) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (๖) 
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (๗) สาขาวิชามหายานศึกษา (๘) สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์ (๙) สาขาวิชา
บริหารการศึกษา (๑๐) สาขาวิชาชีวิตและความตาย        (๑๑) สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต 
(๑๒) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (๑๓) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  (๑๔) สาขาวิชาสันสกฤต  และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา   

 กล่าวเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบโดยตรง ทั้งด้านงบประมาณและการจัด
การศึกษา มีอยู่ ๕  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบาลี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชา
ธรรมนิเทศ และสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา  ส่วนหลักสูตรอ่ืนๆ เป็นการร่วมมือจัดการศึกษากับคณะ 
วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และสถาบันสมทบ บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบด้านการกํากับนโยบาย  ให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

๒.๓.  หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาท้ังหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม ๗ สาขาวิชา  ดังนี้ 

ก. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   สาขาวิชาไตรปิฏกศึกษา 
 ข. ระดับพุทธศาสตรมหาบณัฑิต   
๒. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
๔. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา 
๕. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธรรมนิเทศ 
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๑๑ 
 

 ค. ระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
๖. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๗.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
๒.๔  หลักสูตรท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒.๔.๑  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย 
 ๒.๔.๒.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ๒.๔.๓.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 ๒.๔.๔. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ๒.๔.๕.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
 ๒.๔.๖.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 
๒.๕  บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรสายบริหารจํานวน  ๔  รูป/คน สายวชิาการจาํนวน  ๑๕  รูป /คน  
และสายปฏิบัติการวชิาชีพจาํนวน   ๑๒   รูป / คน  ตามตารางดังน้ี 

บุคลากรประจาํส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
ตําแหน่งบริหาร 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
๑.  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก 
๒.  พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีร์ปญฺโญ, ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปริญญาเอก 
๓.  ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปริญญาเอก 
๔.  พระมหาสันติ ธีรภทฺโท  เลขานุการสาํนักงานฯ ปริญญาโท 

ตําแหน่งวิชาการ/อาจารย์ประจํา 
๑.  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. อาจารย ์ ปริญญาเอก 
๒.  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 
๓.  พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 
๔.  พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 
๕.  พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป อาจารย ์ ปริญญาโท 
๖.  พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที อาจารย ์ ปริญญาโท 
๗.  พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. อาจารย ์ ปริญญาเอก 
๘.  พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. อาจารย ์ ปริญญาเอก 
๙.  Ven.Dr.W.Piyaratana อาจารย ์ ปริญญาเอก 
๑๐.  รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 
๑๑.  ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 
๑๒.  ดร.ประพันธ์ ศุภษร อาจารย ์ ปริญญาเอก 
๑๓.  ดร.บุญเลิศ โอฐสู อาจารย ์ ปริญญาเอก 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังษี สุทนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 
๑๕.  ดร.ศศิวรรณ กําลังสินเสริม อาจารย ์ ปริญญาเอก 

ตําแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ 
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๑๒ 
 

๑.  พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาโท 
๒.  พระเสถียร สุทฺธิสทฺโธ นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาโท 
๓.  นายสังวร อ่อนสนิท นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาตรี 
๔.  นายอุดม จันทิมา นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
๕.  นายภพปภพ เทพธานี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาโท 
๖.  นายจันทร์ธรรม  อินทรีเกิด นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาโท 
๗.  นายสมคิด  เศษวงศ์ นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาโท 
๘.  นายเดชฤทธิ์ โอฐส ู นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาตรี 
๙.  นางสาวกนกพร เฑียรทอง นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาโท 
๑๐.  นางสาวกรุณา เฑียรทอง นักจัดการงานท่ัวไป  ปริญญาตรี 
๑๑.  นางสาวน้าํทิพย์ พรพัฒนานิคม นักจัดการงานท่ัวไป ปริญญาโท 
๑๒.  นางสาวสุรียพ์ร แซ่เอ๊ียบ เลขานุการโครงการหลักสูตร ป.โท 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ปริญญาโท 

๑๓.  ดร.ตวงเพชร สมศรี เลขานุการโครงการหลักสูตร ป.
เอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(ภาคพิเศษ) 

ปริญญาเอก 

๑๔.  นางสาวนิภาพร  เอียงชัยภูมิ จนท.หลักสตูร ป.เอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ) 

ปริญญาตรี 

๑๕.  นายไพฑูรย ์อุทัยคาม จนท.หลักสตูร ป.เอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ) 

ปริญญาโท 

 
๒.๖ จํานวนนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  บัณฑิตวิทยาลัย  มีนิสิตสะสมในปีการศึกษาหรือยังมีสถานภาพความ
เป็นนิสิตอยู่  นับจากปีการศึกษา   ๒๕๖๐-๒๕๖๔   จํานวนท้ังสิ้น   ๒๕๙  รูป / คน     ดังต่อไปนี้ 
 

ที่ ปี พ.ศ. จํานวนนิสิต 
๑ ๒๕๖๐ ๑๒๓ 
๒ ๒๕๖๑ ๑๐๓ 
๓ ๒๕๖๒ ๑๓๑ 
๔ ๒๕๖๓ ๑๔๘ 
๕ ๒๕๖๔ ๑๗๐ 

รวม  
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๑๓ 
 

บทท่ี ๓ 

แผนปฏิบัติการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓.๑ โครงการท่ีเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบ่งชี้ 

๓.๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
  ๑. จัดทําแผนปฏิบัติการ 
 ๓.๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน 
  ๑. โครงการกิจกรรมสัมมนาประจําเดือน 
  ๒.โครงการสัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ ์
  ๓.โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ๔.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมหลักสูตร 
 ๓.๑.๓ องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  ๑. โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานป.โท ป.เอก 
  ๒.โครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ ์
  ๓. โครงการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจําปี ๒๕๖๔  
  ๔. โครงการสัมมนาวิทยานพินธ์ดีเด่นประจําปี 
  ๕. โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  
 ๓.๑.๔ องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย 
  ๑. โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
  ๒. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
 ๓.๑.๕ องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม 
  ๑.โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ์
  ๒.โครงการพระไตรปิฎกสัญจร 
  ๓.โครงการค่ายบัณฑิตศึกษาพัฒนาชุมชน 
 ๓.๑.๖ องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 ๓.๑.๗ องค์ประกอบที่ ๗ การบรหิารและการจัดการ 
  ๑.โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒.  ตั้งคณะกรรมการแผนกต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 ๓.๑.๘ องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ 
  ๑. บัณฑิตวิทยาลัย  ดาํเนินการตามระบบและกลไกด้านการเงินและงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ๒.  บัณฑิตวิทยาลัย  ดาํเนินการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณตามแผนการใช้
จ่ายของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๖๔ 
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๑๔ 
 

 ๓.๑.๙ องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ 
  ๑.  บัณฑิตวิทยาลัย  ดาํเนินการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  ให้สอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๓.  จัดส่งบุคลกรไปรับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามโครงการ
พัฒนาบุคลกรของมหาวิทยาลยั 
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๑๕ 
 

๓.๒ สรุปโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์บัณฑิต พันธกิจ กลยทุธ ์ โครงการ / กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณธรรมนําความรู้ 

ข้อที่ ๑ ผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 

๑.พัฒนาและขยายโอกาสการศึกษา
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาล้าน
สังคมศาสตร์ 
๒.พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติศาสนากิจและการ
บริการสังคม 
๓.พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็น
สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.โครงการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ประจําปี ๒๕๖๔ 
๒.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ป.โท 
ป.เอก 
๓.โครงการกิจกรรมสัมมนาประจําเดือน 
๔.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อ
ส่งเสริมหลักสูตร 
๕.โครงการวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต ป.โอ 
ป.เอก 
๖.โครงการสัมมนาเทคนิคและแนว
ทางการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
๗.โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ประจําปี 
๘.โครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

๔.พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาและด้าน 
สังคมศาสตร์ให้มีความหลากหลาย 
๕.พัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการโดยใช้การประกัน

๑.โครงการกิจกรรมสัมมนาประจําเดือน 
๒.โครงการสัมมนาเทคนิคและแนว
ทางการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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๑๖ 
 

คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการ
ดําเนินงาน 
๖.พัฒนาการเรียนการสอน แหล่ง
เรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาให้มีความทันสมัยเพียงพอ
ต่อการจัดการการศึกษา 
๗.พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนา
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์
ประสานและทําวิจัยด้าน
พระพุทธศาสนานานาชาติ 

ข้อที่ ๓ มุ่งมั่นในการให้บริหารวิชาการ
ด้าน 

๘.พัฒนาการบริหาร การจัดการ
งานวิจัย 
๙.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัยทําวิจัยและใช้
ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 
๑๐.ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัยให้ทําวิจัยร่วมกับ
องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ 
๑๑.เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
๑๒.พัฒนากองทุนวิจัย 

๑.โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
๒.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบณัฑิต 



แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

๑๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาเชิงรุกที่ตอบสอนง
ความต้องการของสังคม 

ข้อที่ ๔ มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ ๑๓.พัฒนารูปแบบและวธิีการ การ
บริการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่
สากล 
๑๔.พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็น
ศูนย์กลางการบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและนานาชาติ 
๑๕.ส่งเสริมสนับสนุนและสนองงาน
ของคณะสงฆ์ – ด้านการบริหารวิชาการ 
 
 

๑.โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ์
๒.โครงการพระไตรปิฎกสัญจร 
๓.โครงการค่ายบัณฑิตศึกษาพัฒนา
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การทาํนุบํารุง พระ
พุทธศาสานา ศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

ข้อที่ ๕ มุ่งมั่นในการให้บริหารวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา 

๑๖.พัฒนารูปแบบและวธิีการในการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
๑๗.พัฒนาบัณฑิตวิทยาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม  
๑๘.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความสาํนึกในคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ 
 
 

๑.กิจกรรมสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ 
๒.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 
๓.กิจกรรมมุทิตาคารวะแด่คณาจารย์ 
๔.กิจกรรมจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาว 
มจร. 
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๑๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อที่ ๖มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ ๑๙.พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับ 
๒๐.ปรับปรุงพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
๒๑.ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน 
๒๒.พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา 
๒๓.ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา 
๒๔.การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อบัณฑิต
วิทยาลัยสู่สากล 

๑.โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย  โดยจัดกิจกรรมย่อย  ๒  
กิจกรรม   
-  กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ  การทาํงานเป็นทีม 
-  กิจกรรมประชามติการทาํแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย  แผนปฏิบัติการ
ประจําปีของบัณฑิตวิทยาลัย 
๒.  กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้
บัณฑิต  อาจารย์พิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ภายใต้โครงการสัมมนาเทคนิคและแนว
ทางการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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๑๙ 
 

๓.๓ ประมาณการรายจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัติการประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณ เก่า 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม 
 

รายการ 
ปี 2557 คําขอปี 2558 

รายละเอียด 
ในงบ นอกงบ ในงบ นอกงบ 

รวมทั้งสิ้น 
 

8,939,980  
  

5,805,240  
 

9,061,980    

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
 

8,839,980  
  

5,705,240  
 

8,961,980    

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 

8,789,980  
  

5,625,240  
 

8,911,980    
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  

6,111,180  
    
714,240  

 
6,111,180  

   714,240    

   1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา  
5,976,780  

              
-  

 
5,976,780  

            -  *ระบุจํานวน แยกสายวิชาการ
และสนับสนุน 

      1)บุคลากรสายวิชาการ  
4,328,400  

   
4,328,400  

    

      2)บุคลาการสายปฏิบัติการ  
1,648,380  

   
1,648,380  

    

   1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว       
714,240  

     714,240  *ระบุจํานวน 

   1.3 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ           
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๒๐ 
 

   1.4 เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ           

   1.5 ค่าตอบแทนตําแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 
    
134,400  

              
-  

   134,400              -  *ระบุจํานวนในแต่ละ
ตําแหน่ง 

       - เลขานุการสาํนักงาน 
    
134,400  

     134,400      

2. งบดําเนินงาน  
2,078,800  

  
3,011,000  

 
2,078,800  

#######   

     2.1 ค่าตอบแทน  
2,008,800  

  
2,500,000  

 
2,008,800  

 2,500,000    

          1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อาจารย์พเิศษ) 
 
1,500,000  

  
2,500,000  

 
1,500,000  

 2,500,000    

              - ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
 
1,500,000  

    
500,000  

 
1,500,000  

   500,000    

              - ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท 
      

900,000  
     900,000    

              - ค่าตอบแทนกรรมการสอบสารนิพนธ์,วิทยานิพนธ์ 
ป.เอก 

      
800,000  

     800,000  ขอเพิ่มจากประชุมตัดงบด้วยนะ เป็น 
1500,000 

             - ค่าตอบแทนกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ ป.เอก 
        

50,000  
      50,000    

              - ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษา 
        

50,000  
      50,000    

              - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ 
      

200,000  
     200,000  

 ขอเพิ่มจากประชุมตัดงบด้วยนะ เป็น 250,000  

          2) ค่าตอบแทนตําแหน่งผู้บริหารมีวาระ                      508,800              -  *ระบุจํานวนในแต่ละ
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๒๑ 
 

508,800  -  ตําแหน่ง 

              - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
    
240,000  

     240,000      

              - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
    
134,400  

     134,400      

              - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
    
134,400  

     134,400      

     2.2 ค่าใช้สอย      
396,000  

 
   396,000  

  

          1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ  
             
-  

    
396,000  

             
-     396,000    

              - ค่าจัดประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลัย   
      

80,000        80,000    

              - ค่าจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
      

50,000        50,000    

              - ค่าจัดประชุมเฉพาะกิจ/ประสานงานทั่วไป   
      

50,000        50,000    

              - ค่ารับรองพิธีการ   
      

10,000        10,000    
              - ค่าสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง
ประเทศไทย   

      
10,000        10,000    

              - ค่าคู่มือการทําสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์   
    

150,000       150,000    
              - ค่าคู่มือการศึกษาระดับปริญญาโท - เอก           50,000   ขอเพิ่มจากประชุมตัดงบด้วยนะ  



แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

๒๒ 
 

      2.3 ค่าวัสดุ 
     
70,000  

    
115,000  

   
100,000  

   115,000    

          1) วัสดุสํานักงาน 
     
70,000  

     100,000      

              - วัสดุสาํนักงาน 
     
30,000  

       
50,000  

    

              - วัสดุคอมพิวเตอร์ 
     
40,000  

       
50,000  

    

              - วัสดุห้องสมุด วัดมหาธาตุ (ค่าหนังสือพิมพ์,วารสาร) 
        

35,000  
      35,000    

              - วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
        

50,000  
      50,000    

              - วัสดุเอกสารระเบียบการรับสมัครนิสิต 
        

30,000  
      30,000    

3. งบลงทุน 
     

122,000  
   

  

     3.1 ค่าครุภัณฑ์  
       

122,000  
    

  
         3.1.1  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคใช้ประกอบการสอน จํานวน 
๕ เครื่อง  

             
-  

              
-  

     
65,000  

    
  

       3.1.2 โปรเจ็คเตอร์ Epson EB-X03  จํานวน ๓  เครื่อง  
             
-  

              
-  

     
57,000  

    
  

        3.1.3   จอโปรเจคเตอร์มอเตอร์ไฟฟา้ จํานวน ๔ เครื่อง 
(ห้องเรียนวังน้อย)  

         
40,000  

   ขอเพิ่มจากการประชุมด้วยนะ  
  



แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

๒๓ 
 

              
     3.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง         
4. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต     

600,000  
  
1,900,000  

   600,000   1,920,000  *เอกสาร งปม58-2, งปม58-
6   

      - โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน ป.
โท-เอก 

    
500,000       500,000        

      - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
    
100,000       100,000        

      - โครงการสัมมนาประจาํเดือน   
    
100,000       100,000      

      - โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมหลักสูตร   
    
150,000       150,000      

      - โครงการพัฒนาบุคลากร   
      
50,000        50,000  

ขอเพิ่มจากประชุมตัดงบเป็น 
120,000   

      - โครงการจัดการความรู้ KM   
      
30,000        50,000      

      - โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนสิิตปริญญาโท-เอก   
    
350,000       350,000      

      - โครงการสัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์   

    
100,000       100,000      

      - โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจําป ี   
    
700,000       700,000      

      - โครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์   
    
200,000       200,000      



แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

๒๔ 
 

      - โครงการสัมมนาเผยแพร่วิทยานิพนธ์   
    
150,000       150,000      

      - โครงการอบรมเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ   
      
70,000        70,000  ขอตัดออกในงบปี 2558   

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 
     
50,000  

      
80,000  

     
50,000     100,000      

เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
     
50,000  

      
80,000  

     
50,000     100,000  

*เอกสาร งปม58-3, งปม58-
6   

      - โครงการพระไตรปิฎกสัญจร 
     
50,000    

     
50,000        

      - โครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนาชุมชน   
      
50,000        50,000      

      - โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ์   
      
30,000        50,000      

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

   
100,000  

              
-  

   
100,000              -      

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   
100,000  

              
-  

   
100,000              -      

เงินอุดหนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    
100,000  

              
-     100,000              -  

*เอกสาร งปม58-4, งปม58-6 
  

      - โครงการส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
    
100,000       100,000        

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
             
-  

    
100,000  

             
-     100,000      



แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

๒๕ 
 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
             
-  

    
100,000  

             
-     100,000  

*เอกสาร งปม58-5, งปม58-6 
  

      - โครงการวิจัยในชั้นเรียน   
      
50,000        50,000      

      - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบัณฑิต   
      
50,000        50,000      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

๒๖ 
 

๓.๔ แผนงาน / โครงการ / กจิกรรมและงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
๒๕๕๖ 

ผลผลิต / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
แผ่นดิน รายได้ รวม 

๑.การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณธรรมนําความรู้ 
 
 

 ๑.โครงการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจําปี  
๒.โครงการวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต ป.โท ป.เอก 
๓.โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจําป ี
๔. โครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 

๖๐,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 
 

  

๒.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  ๑.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ป.โท และ เอก 
๒.โครงการกิจกรรมสัมมนาประจําเดือน 
๓.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมหลักสูต 
๔.โครงการสัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

๑,๒๑๐,๐๐
๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 
๑๗๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

  

๓.การพัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์ประสานและ
ทําวิจัยด้านพระพุทธศาสนานานาชาติ 

 ๑.โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
๒.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบณัฑิต 

๓๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

  

๔.การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเชิงรุกที่ตอบสอนง
ความต้องการของสังคม 

 ๑.โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ์
๒.โครงการพระไตรปิฎกสัญจร 
๓.โครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนาเยาวชน 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

  

๕.การทํานุบํารุง พระพุทธศาสานา ศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

 ๑.โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

  

๖.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ๑.โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ๑๕๐,๐๐๐   



แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

๒๗ 
 

๓.๕ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ลํา 

ดับที่ โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ป.โท และ 
เอก 

/  
๑,๒๑๐,๐๐๐ 

            

๒ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ /  ๖๐,๐๐๐             
๓ โครงการกิจกรรมสัมมนาประจําเดือน /  ๑๒๐,๐๐๐             
๔ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริม

หลักสูตร 
/  

๑๗๐,๐๐๐ 
            

๕ โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต  
ป.โท เอก 

/  
๑๓๐,๐๐๐ 

            

๖ โครงการสัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้
คําปรึกษาวิทยานพินธ์ 

/  
๒๐๐,๐๐๐ 

            

๗ โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดเีด่นประจําป ี /  ๓๐๐,๐๐๐             
๘ โครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ /  ๘๐,๐๐๐             
๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม /  ๕๐,๐๐๐             

๑๐ โครงการพระไตรปิฎกสัญจร /  ๕๐,๐๐๐             
๑๑ โครงการค่ายบัณฑิตศึกษาพฒันาชุมชน /  ๕๐,๐๐๐             
๑๒ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบัณฑติ /  ๕๐,๐๐๐             
๑๓ โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ์ /  ๒๐,๐๐๐             
๑๔ โครงการวิจัยในชั้นเรียน /  ๓๐,๐๐๐             



แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

๒๘ 
 

๒.๖  รายละเอียด โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่ โครงการ ส่วนงาน งบประมาณปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
๑ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ป.โท ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย ๑,๒๑๐,๐๐๐ องค์ประกอบที่ ๑ 
๒ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ๖๐,๐๐๐ องค์ประกอบที ่๒ 
๓ โครงการกิจกรรมสัมมนาประจําเดือน บัณฑิตวิทยาลัย ๑๒๐,๐๐๐ " 
๔ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย ๑๗๐,๐๐๐ องค์ประกอบที ่๓ 
๕ โครงการวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต ป.โท ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย ๑๓๐,๐๐๐ " 
๖ โครงการสัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ๒๐๐,๐๐๐ " 
๗ โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจําปี บัณฑิตวิทยาลัย ๓๐๐,๐๐๐ " 
๘ โครงการสัมมนาดุษฏีนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ๘๐,๐๐๐ " 
๙ โครงการสัมมนาเผยแพร่วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ๕๐,๐๐๐ องค์ประกอบที ่๖ 

๑๐ โครงการพระไตรปิฎกสัญจร บัณฑิตวิทยาลัย ๕๐,๐๐๐ " 
๑๑ โครงการค่ายบัณฑิตศึกษาพัฒนาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย ๕๐,๐๐๐ " 
๑๒ โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ บัณฑิตวิทยาลัย ๕๐,๐๐๐ " 
๑๓ โครงการวิจัยในชั้นเรียน บัณฑิตวิทยาลัย ๕๐,๐๐๐ " 
๑๔ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบัณฑติ บัณฑิตวิทยาลัย ๕๐,๐๐๐ " 
๑๕ โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑติวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ๒๐,๐๐๐ " 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

๒๙ 
 

๓.๗ แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
               

ลําดั
บที่ 

ชื่อโครงการ ผลผลิต 
ลักษณะ
โครงการ 

  ผลการดําเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ/ตดิต่อ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๓ 

จํานวนโครงการ 
จํานวน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จํานวนครั้งที่
จัด 

ผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 

ความพึง
พอใจของผู้

เข้ารับบริการ 

งานโครงการ
แล้วเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด 

กําหนดวัน
ดําเนินการ 

วัน/
เดือน/ปี 

วัน/
เดือน/ปี 

(โครงการ) (คน) (ครั้ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) เริ่มต้น สิ้นสุด 

๑ โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ป.โท และ เอก 

นิสิต จบใน
ปีงบประมาณ 

แผน  ๑ ๑๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ก.ย. ก.ย. ๑,๒๑๐,๐
๐๐  

 คณาจารย์เจ้าหน้าที่  
บัณฑิตวิทยาลัย 

ผล   ๘๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ก.ย. ก.ย.   

๒ โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ 

    แผน   ๑ ๕๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ พ.ค. พ.ค. ๖๐,๐๐๐   คณาจารย์เจ้าหน้าที่  
บัณฑิตวิทยาลัย ผล   ๓๕๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ พ.ค. พ.ค.   

๓ โครงการกิจกรรมสัมมนา
ประจําเดือน 

    แผน   ๑ ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ก.ค. ก.ย.  ๑๒๐,๐๐๐  คณาจารย์เจ้าหน้าที่  
บัณฑิตวิทยาลัย 

ผล   ๒๐๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ก.ค. ก.ย.   

๔ โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่เพื่อส่งเสริม
หลักสูตร 

    แผน   ๑ ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ก.ค. ก.ย. ๑๗๐,๐๐๐   คณาจารย์เจ้าหน้าที่  
บัณฑิตวิทยาลัย 
 ผล   ๒๐๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ก.ค. ก.ย.   

๕ โครงการวิปัสสนา
กัมมัฏฐานนิสิต ป.โท เอก 
 

  
 
 

  แผน   ๑ ๓๐๐ ๒ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ม.ค. เม.ย. ๑๓๐,๐๐๐  
พ.ม.บุญเลิศ และ
คณาจารย์เจ้าหน้าที่   

ผล  ๓๐๐ ๒ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ต.ค. ธ.ค.  



แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

๓๐ 
 

๖ โครงการสัมมนาเทคนิค
และแนวทางการให้
คําปรึกษาวิทยานพินธ์ 

    แผน  ๑  ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ก.ค. ก.ย. ๒๐๐,๐๐๐  คณาจารย์ บัณฑิต
วิทยาลัย 
 

ผล   ๒๐๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ก.ค. ก.ย.  

๗ โครงการสัมมนา
วิทยานิพนธ์ดีเด่น
ประจําป ี

    แผน ๑  ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ส.ค. ส.ค. ๓๐๐,๐๐๐ พ.ม.สมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร 
ดร.แม่ชีกฤษณา รักฉา
โฉม ผล   ๒๐๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ส.ค. ส.ค.   

๘ โครงการสัมมนาดุษฎี
นิพนธ ์

    แผน  ๑ ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ส.ค. ส.ค. ๘๐,๐๐๐   
 คณาจารย์เจ้าหน้าที่   ผล   ๒๐๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ส.ค. ส.ค.   

๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

    แผน  ๑ ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ เม.ย. เม.ย. ๕๐,๐๐๐ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษา
โฉม และคณาจารย์
เจ้าหน้าที่   ผล   ๒๐๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ เม.ย. เม.ย.   

๑๐ โครงการพระไตรปิฎก
สัญจร 

    แผน  ๑ ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ก.ค. ก.ค.  ๕๐,๐๐๐  อ.รังษี  สุทนต์ และดร.
สมิทธิพล เนตร ผล   ๒๐๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ก.ค. ก.ค.   

๑๑ โครงการค่าย
บัณฑิตศึกษาพัฒนา
ชุมชน 

    แผน  ๑ ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ก.ย. ก.ย. ๕๐,๐๐๐  พ.ม.กฤษณะ 
ดร.ประพันธ์ ศุภษร  

ผล   ๒๐๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ก.ย. ก.ย.   

๑๒ โครงการบัณฑิตศึกษา
พัฒนาเยาวชน 
 

    แผน  ๑ ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ก.ย. ก.ย. ๕๐,๐๐๐ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษา
โฉมและนิสิต 
 ผล   ๒๐๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ก.ย. ก.ย.   

๑๓ โครงการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน ์

    แผน ๑  ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ เม.ย. เม.ย. ๒๐,๐๐๐  
ดร.ประพันธ์  ศุภษร 

ผล   ๒๐๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ เม.ย. เม.ย.   

๑๔ โครงการวิจัยในชั้นเรียน     แผน  ๑ ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ก.ค. ก.ย. ๓๐,๐๐๐  
ดร.ประพันธ์  ศุภษร ผล   ๒๐๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ก.ค. ก.ย.   

 



แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

๓๑ 
 

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ใหม่ 
คําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



แผนปฏิบติัการประจาํปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  

 

 

ส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 
 


