
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 ในป�การศึกษา ๒๕๕๔ หน�วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีผลการดําเนินงานใน ภาพรวม ๓ เรื่อง คือ (๑) การดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง ๔ ด4าน (๒) การพัฒนา
สถาบันและองค�กร และ (๓) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  สรุปได4ดังนี้ 

๑. การดําเนินงานตามพันธกิจ ท้ัง ๔ ดาน 

 ๑.๑ ดานการจัดการศึกษา 

          ป�การศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา เป;นจํานวนเงิน  ๙๒๑,๕๒๕,๗๐๐ 
บาท คิดเป;นร4อยละ ๖๓.๔๙  เปBดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ๓ สาขาวิชา  ๑หลักสูตร ท่ีมุ�งพัฒนาบุคลากร
ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระภิกษุ-สามเณรและคฤหัสถ�ผู4สนใจ เ พ่ือให4เป;นศาสนทายาทสืบต�อ
พระพุทธศาสนา ปIจจุบันมีนิสิตท่ีเป;นพระภิกษุ-สามเณร ๒๖๕ รูป/คน  

 หน�วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได4มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบริการข4อมูลทางวิชาการ           

 ด4านหลักสูตรการเรียนการสอนของหน�วยวิทยบริการ  ในระดับปริญญาตรีนิสิตต4องศึกษาหมวดวิชาแกน
พระพุทธศาสนา ๓๐ หน�วยกิต และฝLกปฏิบัติวิปIสสนากรรมฐานทุกป� ป�ละไม�น4อยกว�า ๑๐ วัน 

          ด4านการวัดและประเมินผล หน�วยวิทยบริการได4ร�วมกับมหาวิทยาลัยจัดทําข4อสอบกลาง หรือ MCUtest 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนรู4 ในป�การศึกษา ๒๕๕๔ มีรายวิชาท่ีจัดสอบด4วยข4อสอบกลางท้ังหมด ๑๐ รายวิชา 

 นอกจากนี้ หน�วยวิทยบริการยังกําหนดให4พระนิสิตท่ีจบการศึกษาภาคทฤษฎีตามหลักสูตรในป�ท่ี ๔ แล4ว
ต4องปฏิบัติศาสนกิจ ตามข4อบังคับมหาวิทยาลัย เพ่ือเรียนรู4และพัฒนาสังคม เป;นเวลา ๑ ป�  ส�วนนิสิตคฤหัสถ�ต4อง
บําเพ็ญสาธารณประโยชน�ตามส�วนงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เป;นเวลาไม�น4อยกว�า ๒๐๐ ชั่วโมง จึงมีสิทธิ์รับ
ปริญญาบัตรในป�นั้นได4 

 ๑.๒ ดานการวิจัย 

 หน�วยวิทยบริการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เป;นจํานวน  ๒๐,๐๐๐ บาท โดยแบ�งเป;นทุน
สนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาองค�กรและเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย� 

 ๑.๓ ดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก)สังคม 

 หน�วยวิทยบริการ ได4จัดสรรงบประมาณเพ่ืองานบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก�สังคม เป;นจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น ๒๐,๐๐๐  บาท   

 หน�วยวิทยบริการๆ ได4ดําเนินการโครงการส�งเสริมและให4บริการวิชาการทางด4านพระพุทธศาสนาแก�สังคม
มาอย�างต�อเนื่องทุกป� โดยโครงการส�วนใหญ�ส�งผลกระทบต�อสังคมในวงกว4าง มีกลุ�มเปYาหมายจํานวนมาก  

  

๑.๔ ดานการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 หน�วยวิทยบริการๆ ได4จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ท้ังสิ้น ๕๘,๑๐๐ บาท ในป�งบประมาณ ๒๕๕๔ หน�วยวิทยบริการๆ ได4ดําเนินโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๒ โครงการ ๖กิจกรรม โดย ดําเนินการตามวัฒนธรรมและประเพณีในท4องถ่ิน  



 ข 
๒. การพัฒนาสถาบันและองค/กร 

 หน�วยวิทยบริการมีโครงสร4างการบริหารองค�กรเพ่ือกํากับดูแลเชิงนโยบายโดยมีคณะกรรมการบริหาร
หน�วยวิทยบริการฯจังหวัดตาก เป;นองค�กรบริหารสูงสุด กํากับดูแลและกําหนดโยบายด4านวิชาการ มี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล กํากับดูแลและกําหนดนโยบายด4านบุคลากร 
 ในด4านการเงิน มีคณะกรรมการการเงินและทรัพย�สิน กํากับ ดูแล กําหนดนโยบายด4านการเงิน มี
คณะกรรมการกํากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทําหน4าท่ีกํากับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ด4านการจัดการศึกษา  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป;นผู4ดูแล รับผิดชอบร�วมกับคณะกรรมการ
บริหารหน�วย ในการจัดการศึกษา 
 ด4านการพัฒนาบุคลากร หน�วยวิทยบริการ ๆ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยให4ทุนสนับสนุน
ศึกษาต�อระดับปริญญาตรีและ และส�งเข4ารับการฝLกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพในหลักสูตรต�าง ๆ  
 ด4านสารสนเทศเพ่ือการบริหาร หน�วยวิทยบริการ ได4พัฒนาระบบฐานข4อมูลเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ เช�น ระบบบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ 
          ด4านการพัฒนาหน�วยวิทยบริการ ให4เป;นศูนย�กลางการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให4กับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ�ผู4สนใจท้ังด4านพระพุทธศาสนาและภาษา 
                 

๓. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยบริการ  

 หน�วยวิทยบริการ เริ่มดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่องทุกป� โดยมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบและดําเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษา 
          ในป�การศึกษา ๒๕๕๔  หน�วยวิทยบริการ ได4ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช4เกณฑ�
ประเมิน ๙ องค�ประกอบ ๑๑ ตัวบ�งชี้ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ๑๖ ตัวบ�งชี้ตามอัตลักษณ�
ของมหาวิทยาลัย   
 ในป�การศึกษา ๒๕๕๔  หน�วยวิทยบริการ ได4พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช4เกณฑ�ประเมิน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ผนวกกับเกณฑ�ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยระบบการประกันคุณภาพในครั้งนี้มี ๙ องค�ประกอบ ๑๑ ตัวบ�งชี้ ใช4ระบบ
การให4คะแนนเต็ม ๕ คะแนน   
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๔. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ผลการประเมินภายในของหน�วยวิทยบริการ ท้ัง ๙ องค�ประกอบ ๑๑ ตัวชี้วัดอยู�ในเกณฑ� ดี โดยเฉพาะ 
องค�ประกอบท่ี ๑ ท่ี ๒  ท่ี ๓ และองค�ประกอบท่ี ๙  อยู�ในเกณฑ�ท่ี ดี ส�วนองค�ประกอบ ท่ี ๖ อยู�ในเกณฑ�  พอใช4 
เนื่องจากว�าหน�วยวิทยบริการยังขาดบุคลากรท่ีจะเข4ามาพัฒนาองค�กรให4สอดคล4องกับสภาพแวดล4อมในการจัดการ
เรียนการสอน 

๑. จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

          ๑) จุดแข็ง 

(๑) หน�วยวิทยบริการ มีเอกลักษณ� ตามจุดเน4น จุดเด�น คือ การบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก�
สังคม และดําเนินการโครงการ/กิจกรรมด4านนี้อย�างหลากหลาย เป;นท่ียอมรับในชุมชน 

(๒)  หน�วยวิทยบริการ มีโครงการ/กิจกรรมการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเก่ียวข4องกับ
พระพุทธศาสนา ท่ีดําเนินการ สอดคล4องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน�และพันธกิจของหน�วยวิทยบริการ 

(๓)  หน�วยวิทยบริการ พัฒนาและดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย�างเป;นระบบ 
ผู4บริหารทุกระดับให4ความสําคัญด4านการประกันคุณภาพการศึกษา  

๒)  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 (๑) ควรพัฒนาทักษะด4านภาษาต�างประเทศของอาจารย�และนิสิต เพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการด4าน
พระพุทธศาสนาสู�นานาชาติ โดยบรรจุไว4ในแผนซ่ึงระบุผู4รับผิดชอบและระยะ เวลาไว4อย�างชัดเจน 
 (๒) การวางแผนการบริการทางวิชาการแก�สังคมท่ีเชื่อมโยงกับพันธกิจอ่ืน 
 (๓) สนับสนุนและส�งเสริมให4อาจารย�ของมหาวิทยาลัย ทําแผนการสอนท่ีบูรณาการงานด4านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให4องค�กรนิสิตจัดทําแผนงานส�งเสริมกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตด4านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 (๔) ด4านการประกันคุณภาพการศึกษาควรมีส�วนงานรับผิดชอบโดยตรง  เพ่ิมบุคลากรประจําให4เพียง
พอที่จะดําเนินการและประสานงานกับทุกส�วนงานทั้งส�วนกลางและภูมิภาค 
 (๕) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให4ส�วนงานที่เกี่ยวข4อง ทําวิจัยสถาบันที่เชื่อมโยงกับเกณฑ�
มาตรฐานและตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

๑)จุดท่ีควรพัฒนา 
(๑)  มีการกําหนดภาระงานให4อาจารย�ทําวิจัย แต�ยังขาดมาตรการและแรงจูงใจให4อาจารย�ทําวิจัย 

 (๒)  หน�วยวิทยบริการฯ ไม�มีระบบและกลไกชัดเจนเพ่ือการบริหารความเสี่ยง 
(๓)  การดําเนินการจัดการความรู4 ยังไม�ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
(๔)  การติดตามผลการใช4เงินให4เป;นไปตามเปYาหมาย   และนําข4อมลูจากรายงานทางการเงินไปใช4ใน

การวางแผนและการตัดสินใจยังไม�มกีารดําเนินการอย�างเป;นระบบ 

๒) แนวทางปรับปรุง 
(๑)  ควรเสริมสร4างแรงจูงใจ สนับสนุนส�งเสริมและกําหนดมาตรการให4อาจารย�ของมหาวิทยาลัย ทํางาน

วิจัยเพ่ิมมากข้ึน และส�วนงานท่ีเก่ียวข4องกับงานวิจัย ควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย�และนักวิจัยใน
ด4านการเขียนบทความวิจัย เพ่ือให4ได4รับการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งข้ึน 



 ง 
(๒) ควรกําหนดนโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป;นวาระแห�งองค�กรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงซ่ึง

แสดงหลักการและวิธีการ ระบุความเสี่ยงและแสดงปIจจัยท่ีก�อให4เกิดความเสี่ยง  พร4อมท้ังดําเนินการตามแผนและ
รายงานต�อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย�างน4อยป�ละ ๑ ครั้ง 

(๓) ควรสร4างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู4ภายในหน�วยวิทยบริการกําหนด แนววิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู4ในหน�วยวิทยบริการ ให4ดี
ยิ่งข้ึน 

(๔) ควรนําข4อมูลทางการเงินไปใช4ในการวิเคราะห�ค�าใช4จ�าย และวิเคราะห�สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของหน�วยวิทยบริการ อย�างต�อเนื่อง และนํารายงานต�อผู4บริหารและคณะกรรมการบริหารหน�วยวิทย
บริการ อย�างน4อยป�ละ ๑ คร้ัง เพ่ือใช4เป;นข4อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ 
 
เป7าหมายและแผนการพัฒนา 
      

องค/ประกอบ 
เป7าหมายการดําเนินงาน 

ระยะส้ันและระยะยาวในอนาคต 
แผนการพัฒนาในอนาคต 
สอดคลองกับเป7าหมาย 

๑. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค� และแผน
ดําเนินการ 

๑.การพัฒนาระบบการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป� 
 

๑.แผนติดตามแผนปฏิบัติการประจําป�  

๒. การผลิตบัณฑิต ๑.พัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
๒.พัฒนาอาจารย�ต4นแบบ 
๓.พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
๔.พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

๑. แผนการผลิตบัณฑิต 
๒. แผนพัฒนาบุคลากร 
๓. แผนพัฒนาหลักสูตร 

๓.กิจกรรมพัฒนานิสิต ๑. พัฒนาระบบการพัฒนากิจกรรมนิสิต 
๒. พัฒนาระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาในทุกด4าน 
เพ่ือสร4างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างอาจารย�
และนิสิต 
๓. การสร4างความเข4มแข็งของศิษย�เก�า  

๑.แผนการพัฒนากิจกรรมนิสิต 
๒.แผนการสร4างความเข4มแข็งของศิษย�
เก�า  
 

๖. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

นํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป;นส�วน
หนึ่งของการจัดการความรู4 

แผนการจัดการความรู4ด4านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๙. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

๑.พัฒนาโครงสร4างระบบบริหารงานประกัน
คุณภาพ 
๒.พัฒนาบุคลากรด4านการประกันคุณภาพ 
๓.พัฒนาระบบสารสนเทศด4านการประกัน
คุณภาพท่ีทันสมัย  
๔.สร4างวัฒนธรรมคุณภาพท่ัวท้ัง
มหาวิทยาลัย 
๕. ส�งเสริมการวิจัยสถาบันเพ่ือสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพ 
๖.ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพจากผลการ

๑.แผนพัฒนาระบบบริหารงานประกัน
คุณภาพ 
๒.แผนพัฒนาบุคลากรด4านการประกัน
คุณภาพ 
๓.แผนระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพ 
๔.แผนงานวิจัยสถาบัน 
๕.แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการ
ประเมิน (Improvement Plan) 
 



 จ

องค/ประกอบ 
เป7าหมายการดําเนินงาน 

ระยะส้ันและระยะยาวในอนาคต 
แผนการพัฒนาในอนาคต 
สอดคลองกับเป7าหมาย 

ประเมิน 
 
 
 
 


