บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในปการศึกษา ๒๕๕๔ หนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีผลการดําเนินงานใน ภาพรวม ๓ เรื่อง คือ (๑) การดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง ๔ ด4าน (๒) การพัฒนา
สถาบันและองคกร และ (๓) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สรุปได4ดังนี้
๑. การดําเนินงานตามพันธกิจ ทั้ง ๔ ดาน
๑.๑ ดานการจัดการศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา เป;นจํานวนเงิน ๙๒๑,๕๒๕,๗๐๐
บาท คิดเป;นร4อยละ ๖๓.๔๙ เปBดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๓ สาขาวิชา ๑หลักสูตร ที่มุงพัฒนาบุคลากร
ทางพระพุ ท ธศาสนาโดยเฉพาะพระภิ ก ษุ -สามเณรและคฤหั ส ถผู4 ส นใจ เพื่ อ ให4 เ ป; น ศาสนทายาทสื บ ตอ
พระพุทธศาสนา ปIจจุบันมีนิสิตที่เป;นพระภิกษุ-สามเณร ๒๖๕ รูป/คน
หนวยวิ ท ยบริ การ วิ ทยาลั ย สงฆพุ ท ธชิ น ราช มหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย ได4 มีร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบริการข4อมูลทางวิชาการ
ด4านหลักสูตรการเรียนการสอนของหนวยวิทยบริการ ในระดับปริญญาตรีนิสิตต4องศึกษาหมวดวิชาแกน
พระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต และฝLกปฏิบัติวิปIสสนากรรมฐานทุกป ปละไมน4อยกวา ๑๐ วัน
ด4านการวัดและประเมินผล หนวยวิทยบริการได4รวมกับมหาวิทยาลัยจัดทําข4อสอบกลาง หรือ MCUtest
เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู4 ในปการศึกษา ๒๕๕๔ มีรายวิชาที่จัดสอบด4วยข4อสอบกลางทั้งหมด ๑๐ รายวิชา
นอกจากนี้ หนวยวิทยบริการยังกําหนดให4พระนิสิตที่จบการศึกษาภาคทฤษฎีตามหลักสูตรในปที่ ๔ แล4ว
ต4องปฏิบัติศาสนกิจ ตามข4อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู4และพัฒนาสังคม เป;นเวลา ๑ ป สวนนิสิตคฤหัสถต4อง
บําเพ็ญสาธารณประโยชนตามสวนงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป;นเวลาไมน4อยกวา ๒๐๐ ชั่วโมง จึงมีสิทธิ์รับ
ปริญญาบัตรในปนั้นได4
๑.๒ ดานการวิจัย
หนวยวิทยบริการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เป;นจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยแบงเป;นทุน
สนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาองคกรและเพิ่มการพัฒนาศักยภาพของอาจารย
๑.๓ ดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก)สังคม
หนวยวิทยบริการ ได4จัดสรรงบประมาณเพื่องานบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม เป;นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท
หนวยวิทยบริการๆ ได4ดําเนินการโครงการสงเสริมและให4บริการวิชาการทางด4านพระพุทธศาสนาแกสังคม
มาอยางตอเนื่องทุกป โดยโครงการสวนใหญสงผลกระทบตอสังคมในวงกว4าง มีกลุมเปYาหมายจํานวนมาก
๑.๔ ดานการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หนวยวิทยบริการๆ ได4จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๕๘,๑๐๐ บาท ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ หนวยวิทยบริการๆ ได4ดําเนินโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๒ โครงการ ๖กิจกรรม โดย ดําเนินการตามวัฒนธรรมและประเพณีในท4องถิ่น
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๒. การพัฒนาสถาบันและองค/กร
หนวยวิทยบริการมีโครงสร4างการบริหารองคกรเพื่อกํากับดูแลเชิงนโยบายโดยมีคณะกรรมการบริหาร
หนวยวิ ท ยบริ ก ารฯจั ง หวั ด ตาก เป; น องคกรบริ ห ารสู ง สุ ด กํ า กั บ ดู แ ลและกํ า หนดโยบายด4 า นวิ ช าการ มี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล กํากับดูแลและกําหนดนโยบายด4านบุคลากร
ในด4 า นการเงิ น มี คณะกรรมการการเงิ น และทรั พยสิ น กํ า กั บ ดู แ ล กํ า หนดนโยบายด4 า นการเงิ น มี
คณะกรรมการกํากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทําหน4าที่กํากับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ด4านการจั ดการศึกษา มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเป; นผู4 ดูแล รับ ผิด ชอบรวมกั บคณะกรรมการ
บริหารหนวย ในการจัดการศึกษา
ด4านการพัฒนาบุคลากร หนวยวิทยบริการ ๆ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยให4ทุนสนับสนุน
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีและ และสงเข4ารับการฝLกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพในหลักสูตรตาง ๆ
ด4านสารสนเทศเพื่อการบริห าร หนวยวิทยบริการ ได4พัฒนาระบบฐานข4 อมูล เพื่ อการบริห ารและการ
ตัดสินใจ เชน ระบบบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ
ด4านการพัฒนาหนวยวิทยบริการ ให4เป;นศูนยกลางการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให4กับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถผู4สนใจทั้งด4านพระพุทธศาสนาและภาษา
๓. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยบริการ
หนวยวิทยบริการ เริ่มดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องทุกป โดยมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบและดําเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษา
ในปการศึกษา ๒๕๕๔ หนวยวิทยบริการ ได4ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช4เกณฑ
ประเมิน ๙ องคประกอบ ๑๑ ตัวบงชี้ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ๑๖ ตัวบงชี้ตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย
ในปการศึกษา ๒๕๕๔ หนวยวิทยบริการ ได4พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช4เกณฑประเมิน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ผนวกกับเกณฑประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยระบบการประกันคุณภาพในครั้งนี้มี ๙ องคประกอบ ๑๑ ตัวบงชี้ ใช4ระบบ
การให4คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
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๔. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินภายในของหนวยวิทยบริการ ทั้ง ๙ องคประกอบ ๑๑ ตัวชี้วัดอยูในเกณฑ ดี โดยเฉพาะ
องคประกอบที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และองคประกอบที่ ๙ อยูในเกณฑที่ ดี สวนองคประกอบ ที่ ๖ อยูในเกณฑ พอใช4
เนื่องจากวาหนวยวิทยบริการยังขาดบุคลากรที่จะเข4ามาพัฒนาองคกรให4สอดคล4องกับสภาพแวดล4อมในการจัดการ
เรียนการสอน
๑. จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง
๑) จุดแข็ง
(๑) หนวยวิทยบริการ มีเอกลักษณ ตามจุดเน4น จุดเดน คือ การบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก
สังคม และดําเนินการโครงการ/กิจกรรมด4านนี้อยางหลากหลาย เป;นที่ยอมรับในชุมชน
(๒) หนวยวิ ท ยบริ ก าร มี โ ครงการ/กิ จ กรรมการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเกี่ ย วข4 อ งกั บ
พระพุทธศาสนา ที่ดําเนินการ สอดคล4องกับ ปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยวิทยบริการ
(๓) หนวยวิทยบริการ พัฒนาและดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางเป;นระบบ
ผู4บริหารทุกระดับให4ความสําคัญด4านการประกันคุณภาพการศึกษา
๒) แนวทางเสริมจุดแข็ง
(๑) ควรพัฒนาทักษะด4านภาษาตางประเทศของอาจารยและนิสิต เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการด4าน
พระพุทธศาสนาสูนานาชาติ โดยบรรจุไว4ในแผนซึ่งระบุผู4รับผิดชอบและระยะ เวลาไว4อยางชัดเจน
(๒) การวางแผนการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เชื่อมโยงกับพันธกิจอื่น
(๓) สนับสนุนและสงเสริมให4อาจารยของมหาวิทยาลัย ทําแผนการสอนที่บูรณาการงานด4านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให4องคกรนิสิตจัดทําแผนงานสงเสริมกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตด4านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๔) ด4านการประกันคุณภาพการศึกษาควรมีสวนงานรับผิดชอบโดยตรง เพิ่มบุคลากรประจําให4เพียง
พอที่จะดําเนินการและประสานงานกับทุกสวนงานทั้งสวนกลางและภูมิภาค
(๕) สนั บสนุ นและจั ดสรรงบประมาณให4 ส วนงานที่ เ กี่ ยวข4 อ ง ทํ าวิ จัยสถาบั นที่ เ ชื่ อ มโยงกั บเกณฑ
มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
๒. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
๑)จุดที่ควรพัฒนา
(๑) มีการกําหนดภาระงานให4อาจารยทําวิจัย แตยังขาดมาตรการและแรงจูงใจให4อาจารยทําวิจัย
(๒) หนวยวิทยบริการฯ ไมมีระบบและกลไกชัดเจนเพื่อการบริหารความเสี่ยง
(๓) การดําเนินการจัดการความรู4 ยังไมครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(๔) การติดตามผลการใช4เงินให4เป;นไปตามเปYาหมาย และนําข4อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช4ใน
การวางแผนและการตัดสินใจยังไมมีการดําเนินการอยางเป;นระบบ
๒) แนวทางปรับปรุง
(๑) ควรเสริมสร4างแรงจูงใจ สนับสนุนสงเสริมและกําหนดมาตรการให4อาจารยของมหาวิทยาลัย ทํางาน
วิจัยเพิ่มมากขึ้น และสวนงานที่เกี่ยวข4องกับงานวิจัย ควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและนักวิจัยใน
ด4านการเขียนบทความวิจัย เพื่อให4ได4รับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น
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(๒) ควรกําหนดนโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป;นวาระแหงองคกรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงซึ่ง
แสดงหลักการและวิธีการ ระบุความเสี่ยงและแสดงปIจจัยที่กอให4เกิดความเสี่ยง พร4อมทั้งดําเนินการตามแผนและ
รายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางน4อยปละ ๑ ครั้ง
(๓) ควรสร4 างบรรยากาศและวั ฒนธรรมการเรี ยนรู4 ภายในหนวยวิ ทยบริ การกํ าหนด แนววิ ธี ป ฏิ บั ติ งาน
ตลอดจนการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู4ในหนวยวิทยบริการ ให4ดี
ยิ่งขึ้น
(๔) ควรนําข4อมูลทางการเงินไปใช4ในการวิเคราะหคาใช4จาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของหนวยวิทยบริการ อยางตอเนื่อง และนํารายงานตอผู4บริหารและคณะกรรมการบริหารหนวยวิทย
บริการ อยางน4อยปละ ๑ ครั้ง เพื่อใช4เป;นข4อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ
เป7าหมายและแผนการพัฒนา
องค/ประกอบ
๑. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ
๒. การผลิตบัณฑิต

๓.กิจกรรมพัฒนานิสิต

๖. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๙. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

เป7าหมายการดําเนินงาน
ระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต
๑.การพัฒนาระบบการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป

แผนการพัฒนาในอนาคต
สอดคลองกับเป7าหมาย
๑.แผนติดตามแผนปฏิบัติการประจําป

๑.พัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค
๒.พัฒนาอาจารยต4นแบบ
๓.พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๔.พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
๑. พัฒนาระบบการพัฒนากิจกรรมนิสิต
๒. พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาในทุกด4าน
เพื่อสร4างความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารย
และนิสิต
๓. การสร4างความเข4มแข็งของศิษยเกา
นํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป;นสวน
หนึ่งของการจัดการความรู4
๑.พัฒนาโครงสร4างระบบบริหารงานประกัน
คุณภาพ
๒.พัฒนาบุคลากรด4านการประกันคุณภาพ
๓.พัฒนาระบบสารสนเทศด4านการประกัน
คุณภาพที่ทันสมัย
๔.สร4างวัฒนธรรมคุณภาพทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย
๕. สงเสริมการวิจัยสถาบันเพื่อสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพ
๖.ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพจากผลการ

๑. แผนการผลิตบัณฑิต
๒. แผนพัฒนาบุคลากร
๓. แผนพัฒนาหลักสูตร
๑.แผนการพัฒนากิจกรรมนิสิต
๒.แผนการสร4างความเข4มแข็งของศิษย
เกา
แผนการจัดการความรู4ด4านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
๑.แผนพัฒนาระบบบริหารงานประกัน
คุณภาพ
๒.แผนพัฒนาบุคลากรด4านการประกัน
คุณภาพ
๓.แผนระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพ
๔.แผนงานวิจัยสถาบัน
๕.แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการ
ประเมิน (Improvement Plan)

จ
องค/ประกอบ

เป7าหมายการดําเนินงาน
ระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต
ประเมิน

แผนการพัฒนาในอนาคต
สอดคลองกับเป7าหมาย

