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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๑. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทย ผู้ส าเร็จการศึกษามีทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยบัณฑิตบรรพชิต เมื่อส าเร็จการศึกษา จะออกไปปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ นับ
จากผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรม พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนหรืองานลักษณะ
อ่ืนที่เทียบเคียงกันได้  ส่วนบัณฑิตคฤหัสถ์ จะน าความรู้ไปท างานหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าเพ่ือ
เลี้ยงชีพตนเองได้  

มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นต้องทราบถึงสถานภาพการสนองงานคณะสงฆ์หรือการมีงานท าของ
บัณฑิตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะงาน อัตราเงินเดือน ระยะเวลาการได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาการ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ตลอดจนปัญหาที่พบจากการหางานท า เพ่ือประโยชน์ต่อการน ามาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวบัณฑิตเอง และความต้องการของสังคม
ต่อไป 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจัดท าการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี โดยจัดท าแบบส ารวจขึ้นตามวัตถปุระสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 

๒. วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
๑. เพ่ือติดตามข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตบรรพชิต 
๒. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตและความต้องการของ

สังคม 
 

๓. วิธีด าเนินการส ารวจ 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจบัณฑิตบรรพชิตซึ่งมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษา 

อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของจ านวนบรรพชิตผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร (ตามสูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ปี 
พ.ศ.๒๕๕๙) 

๒. สอบถามข้อมูลที่แสดงถึงภาวะการมีงานท าของบัณฑิตบรรพชิต ทางไปรษณีย์ ติดแสตมป์พร้อม
ส่งกลับ 

๓. เก็บข้อมูลบัณฑิตบรรพชิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ 

 

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
แบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตบรรพชิต 
  

๕. ผลการส ารวจ 
๕.๑ สรุปผลการส ารวจ 



๓ 
 

 

ที ่ รายการ 
ผลการด าเนินงาน 
จ านวน/ร้อยละ 

๑ จ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร  ๑๐๐ 
๒ จ านวนบัณฑิตบรรพชิตของหลักสูตรที่ตอบแบบส ารวจ ๑๐๐ 
๓ ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบส ารวจต่อบัณฑิต

บรรพชิตทั้งหมด 
๑๐๐ 

๔ จ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ ๑๐๐ 
๕ จ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ศึกษาต่อ - 
๖ ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์

ต่อจ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
๑๐๐ 

 

 
 ๕.๒ รายละเอียดผลการส ารวจ 
    ๑) ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางท่ี ๑  ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตบรรพชิต 
รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

๑. คณะที่ท่านศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
บัณฑิตวิทยาลัย   
คณะพุทธศาสตร์   
คณะครุศาสตร์      
คณะมนุษยศาสตร์          
คณะสังคมศาสตร์    ๑๓ ๑๐๐ 
รวม ๑๓ ๑๐๐ 
๒. สถานที่ท่ีท่านศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ส่วนกลาง   
วิทยาเขต   
วิทยาลัยสงฆ ์ ๑๓ ๑๐๐ 
รวม   
๓. ภูมิล าเนา   
กรุงเทพมหานคร   
เชียงใหม่   
อยุธยา   



๔ 
 

 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ศรีสะเกษ ๑๓ ๑๐๐ 
รวม ๑๓ ๑๐๐ 
๔. ที่อยู่ปัจจุบัน   
กรุงเทพมหานคร   
เชียงใหม่   
อยุธยา   
ศรีสะเกษ ๑๓ ๑๐๐ 
รวม ๑๓ ๑๐๐ 
๕. รางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 

  

ยังไม่เคยได้รับ   
เคยได้รับ ชื่อรางวัล...................................   
รวม   

 
จากตารางที่ ๑ พบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นพระที่อยู่ในจังหวัดที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  

 
๒) การปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และการศึกษาต่อ 

ตารางท่ี ๒ ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และการศึกษาต่อของบัณฑิตบรรพชิต 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
๑. หน้าที่ท่ีปฏิบัติ   
พระสังฆาธิการ   ๘ ๖๑.๕๓ 
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี     
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา     
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   ๑๓ ๑๐๐ 
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงฆ์    
อ่ืน ๆ   
๒. ชื่อต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ   
เจ้าอาวาส ๘ ๖๑.๕๓ 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส   



๕ 
 

 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
อาจารย์ประจ า   
...............................................   
๓.ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์แล้วเป็นระยะเวลา
เท่าใด    

  

น้อยกว่า ๑ ปี     
๑ – ๔ ปี   
มากกว่า ๔ ปี  ๑๓ ๑๐๐ 
๔. ลักษณะหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ตรงกับสาขาที่ท่านได้
ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 

  

ตรง ๑๓ ๑๐๐ 
ไม่ตรง   
๕. ท่านสามารถน าความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ที่ท าอยู่ขณะนี้
เพียงใด 

  

มากที่สุด ๕ ๓๘.๔๖ 
มาก ๘ ๖๑.๕๔ 
ปานกลาง   
น้อย   
น้อยที่สุด   
๖. การศึกษาต่อ    
ก าลังศึกษาต่อ   
ไม่ได้ศึกษาต่อ   
ต้องการศึกษาต่อ     
ไม่ต้องการศึกษาต่อ     

  
 จากตารางที่ ๒ พบว่า 
 เป็นพระสังฆาธิการ จ านวน ๘ รูป  คิดเป็น ร้อยละ ๖๑.๕๓ เป็นเจ้าอาวาส จ านวน ๘ รูป  คิดเป็น 
ร้อยละ ๖๑.๕๓ เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ านวน ๑๓ รูป คดิเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ได้ปฏิบัติสนองงาน
คณะสงฆ์ มากกว่า ๔ ปี จ านวน ๑๓ รูป คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ น าความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ท่ีท าอยู่ขณะนี้ มากที่สุด จ านวน ๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖ มากอยู่
ที ่๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔  

 



๖ 
 

 

๓) ข้อเสนอแนะ 
  ๓.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน สรุปได้ดังนี้ 
 ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อปฏิบัติหน้าที่
สนองงานคณะสงฆ์ คือภาษาอังกฤษ  การฝึกปฏิบัติภาคสนาม  และคอมพิวเตอร์ 
  ๓.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้ 
 ควรมีการน าความรู้ และวิทยาการสมัยใหม่ มาใช้ในการสอนเพิ่มขึ้น 
   ๓.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นประจ าทุกชั้นปี 
 


