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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ในป�การศึกษา ๒๕๕๖ หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วัดท�านา จังหวัดตาก มีผลการดําเนินงานในภาพรวม ๓ เร่ือง คือ            
(๑)  การดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง ๔ ด5าน  (๒) การพัฒนาสถาบันและองค�กร และ (๓) ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา สรุปได5ดังน้ี 

 
๑. การดําเนินงานตามพันธกิจ ทั้ง ๔ ดาน 

๑.๑ ดานการจัดการศึกษา 
ป�การศึกษา ๒๕๕๖ หน�วยวิทยบริการฯ ได5จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

เป<นจํานวนเงิน 4,435,869.52 บาท เปFดสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓ 
สาขาวิชา คือ ๑) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๒) สาขาวิชารัฐศาสตร� ๓) สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ� โดยมุ�งพัฒนาบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ� เพ่ือให5เป<นศาสนทายาทสืบทอด
พระพุทธศาสนา ปOจจุบันมีนิสิตจํานวน ๒๖๕ รูป/คน  

ด5านหลักสูตรในการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรในการเปFดสอนได5รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ การเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีนิสิตต5องศึกษาหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หน�วยกิต                  
นิสิตบรรพชิตต5องฝTกปฏิบัติวิปOสสนากรรมฐานทุกป� ๆ ละไม�น5อยกว�า ๑๐ วัน นิสิตคฤหัสถ�ต5องฝTก
ปฏิบัติวิปOสสนากรรมฐานทุกป� ๆ ละไม�น5อยกว�า ๔๐ ช่ัวโมง     

ด5านการวัดผลและประเมินผล เป<นไปตามระเบียบและข5อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ        
และได5ร�วมกับมหาวิทยาลัยจัดทําข5อสอบกลาง หรือ MCUtest เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนรู5 
ในป�การศึกษา ๒๕๕๖ มีรายวิชาท่ีจัดสอบด5วยข5อสอบกลางท้ังหมด ๑๐ รายวิชา มีระบบการ
ตรวจสอบผลการศึกษา (เกรดออนไลน�) เป<นอันเดียวและเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยฯ 

ด5านการให5บริการนิสิต มีระบบอินเทอร�เน็ตในห5องสมุดเช่ือมต�อด5วยระบบ VPN เครือข�าย
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (vpn-mcu) ด5วยวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูง
เช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ� ห5องเรียน หน�วย
วิทยบริการ และสถาบันสมทบ โดยการเช�าใช5วงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูงของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

มีระบบห5องสมุดอิเล็กทรอนิกส�  VTLS เช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ� ห5องเรียน หน�วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ 

มีระบบอินเทอร�เน็ต Fiber Optic ความเร็ว ๓๐/๕ MB โดยการเช�าใช5ของวิทยาลัยสงฆ�
พุทธชินราช กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) พร5อมคอมพิวเตอร�สืบค5น จํานวน  ๔  
เคร่ือง มีการปฐมนิเทศการใช5บริการห5องสมุดและระบบอินเทอร�เน็ตในช้ันเรียน มีการจัดถวาย
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อาหารเพล และบริการรถรับ – ส�ง จัดทุนการศึกษาทุกป�การศึกษา และการประกันชีวิต         
ตามเกณฑ�มาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ในด5านการให5บริการนิสิต 

นอกจากน้ี ยังกําหนดให5พระนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในภาคทฤษฎีตามหลักสูตรช้ันป�ท่ี ๔ 
ต5องปฏิบัติศาสนกิจเติมปOญญาให5กับสังคม เป<นเวลา ๑ ป� สําหรับนิสิตคฤหัสถ�ต5องปฏิบัติศาสนกิจ
บริการสังคม เป<นเวลาไม�น5อยกว�า ๒๐๐ ช่ัวโมง ตามข5อบังคับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเรียนรู5และ
พัฒนาสังคม 

๑.๒ ดานการวิจัย 
หน�วยวิทยบริการฯ ได5จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เป<นจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ 

บาท โดยแบ�งเป<นทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาองค�กรและพัฒนาศักยภาพของอาจารย� คือ 
โครงการวิจัยเร่ืองการจัดการศึกษากับการพัฒนาท5องถิ่น โครงการวิจัยสาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ โครงการวิจัยสาขาวิชารัฐศาสตร� โครงการวิจัยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

๑.๓ ดานการใหบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก)สังคม 
 หน�วยวิทยบริการฯ ได5จัดสรรงบประมาณเพ่ืองานบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก�
สังคม เป<นจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  

หน�วยวิทยบริการฯ ได5ดําเนินการโครงการส�งเสริมและให5บริการวิชาการทางด5าน
พระพุทธศาสนาแก�สังคมมาอย�างต�อเน่ืองทุกป� คือ โครงการบริการวิชาการแก�สังคม โครงการนิสิต
อาสาพัฒนา โครงการเผยแผ�พระพุทธศาสนา โดยโครงการส�วนใหญ�ส�งผลกระทบต�อสังคมใน      
วงกว5าง มีกลุ�มเปrาหมายจํานวนมาก 

๑.๔ ดานการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
หน�วยวิทยบริการฯ ได5จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมการทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เป<นจํานวนเงิน ๒๕๘,๑๐๐ บาท โดยได5ดําเนินโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๓ โครงการ คือ โครงการเทศน�มหาชาติ โครงการแห�เทียน
เข5าพรรษาทําบุญถวายเทียน ๙ วัด โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ
วันสําคัญของชาติ ๖ กิจกรรม คือ กิจกรรมสานสัมพันธ�ชุมชนวันปFยมหาราช โครงการสานสัมพันธ�
ชุมชนประเพณีลอยกระทง โครงการสานสัมพันธ�ชุมชนวันพ�อแห�งชาติ โครงการสานสัมพันธ�ชุมชน
วันแม�แห�งชาติ โครงการสานสัมพันธ�ชุมชนวันสงกรานต� กิจกรรมสานสัมพันธ�ชุมชนเทศน�มหาชาติ
วัดท�านา   
๒. การพัฒนาสถาบันและองค/กร 

หน�วยวิทยบริการฯ มีโครงสร5างการบริหารเพ่ือกํากับดูแลเชิงนโยบายโดยมีคณะ
กรรมการบริหารหน�วยวิทยบริการฯ กํากับดูแล กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา         
มีโครงสร5างการดําเนินงาน ๕ ฝuาย คือ ๑) ฝuายวางแผนและวิชาการ ๒) ฝuายบริหารงานท่ัวไป      
๓) ฝuายนิติกร ๔) ฝuายทะเบียนและวัดผล ๕) ฝuายกิจการนิสิต ภายใต5ยุทธศาสตร� พันธกิจ        
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ของมหาวิทยาลัยฯ โดยดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯ ระยะท่ี 
๑๑ (ป� พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนปฏิบัติการประจําป� แผนงบประมาณประจําป� 

ด5านการพัฒนาบุคลากร ได5เข5าร�วมและส�งบุคลากรเข5ารับการฝTกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
หรือวิชาชีพในหลักสูตรต�าง ๆ มีโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือผลิตส่ือและเอกสารประกอบการสอน โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย โครงการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร โครงการอาจารย�และนิสิตพบครูมืออาชีพ และโครงการ QADAY มีระบบการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย�ทุกภาคการศึกษา มีนโยบายให5คณาจารย�จัดทํา
เอกสารและส่ือประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชา ในแต�ละภาคการศึกษา 

และโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานให5มีประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการประเมินผลการทํางานของผู5บริหารและบุคลากร ทุก ๖ 
เดือน 
๓. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

หน�วยวิทยบริการฯ ได5ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย�างต�อเน่ืองทุกป�
การศึกษา โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ในป�การศึกษา 
๒๕๕๖ ได5ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช5เกณฑ�ประเมิน ๙ องค�ประกอบ ๑๑ 
ตัวบ�งช้ี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ๑๖ ตัวบ�งช้ีตามอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

ในป�การศึกษา ๒๕๕๖ ได5พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช5เกณฑ�ประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผนวกกับเกณฑ�ประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยระบบการประกันคุณภาพ
ในคร้ังน้ีมี ๙ องค�ประกอบ ๑๑ ตัวบ�งช้ี ใช5ระบบการให5คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
๔. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ัง ๙ องค�ประกอบ ๑๑ ตัวช้ีวัด อยู�ในเกณฑ�ดี 
โดยเฉพาะองค�ประกอบท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ และองค�ประกอบท่ี ๙ อยู�ในเกณฑ�ท่ีดี ส�วนองค�ประกอบ  
ท่ี ๖ อยู�ในเกณฑ�พอใช5  
 
๑. จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

๑) จุดแข็ง 
(๑) หน�วยวิทยบริการฯ มีเอกลักษณ� ตามจุดเน5น จุดเด�น คือ การบริการวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาแก�สังคม และดําเนินการโครงการ/กิจกรรมด5านน้ีอย�างหลากหลาย เป<นท่ียอมรับ
ในชุมชน 

(๒) หน�วยวิทยบริการฯ มีโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเก่ียวข5อง
กับพระพุทธศาสนาท่ีดําเนินการสอดคล5องกับปรัชญาวิสัยทัศน�และพันธกิจ 
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(๓) หน�วยวิทยบริการฯ พัฒนาและดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย�าง
เป<นระบบผู5บริหารทุกระดับให5ความสําคัญด5านการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒) แนวทางเสริมจุดแข็ง 
(๑) ควรพัฒนาทักษะด5านภาษาต�างประเทศของอาจารย�และนิสิต เพ่ือสนับสนุนการ

บริการวิชาการด5านพระพุทธศาสนาแก�นานาชาติ โดยบรรจุไว5ในแผนซึ่งระบุผู5รับผิดชอบและระยะ 
เวลาไว5อย�างชัดเจน 

(๒) ควรมีการวางแผนการบริการทางวิชาการแก�สังคมท่ีเช่ือมโยงกับพันธกิจอ่ืน 
(๓) ควรสนับสนุนและส�งเสริมให5อาจารย�ของมหาวิทยาลัย ทําแผนการสอนท่ีบูรณาการ

งานด5านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให5องค�กรนิสิต
จัดทําแผนงานส�งเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิตด5านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(๔) ด5านการประกันคุณภาพการศึกษาควรมีส�วนงานรับผิดชอบโดยตรง เพ่ิมบุคลากร
ประจําให5เพียงพอท่ีจะดําเนินการและประสานงานกับทุกส�วนงานท้ังส�วนกลางและภูมิภาค 

(๕) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให5ส�วนงานท่ีเก่ียวข5อง ทําวิจัยสถาบันท่ีเช่ือมโยงกับ
เกณฑ�มาตรฐานและตัวบ�งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
๒. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

๑) จุดทีค่วรพัฒนา 
(๑) มีการกําหนดภาระงานให5อาจารย�ทําวิจัย แต�ยังขาดมาตรการและแรงจูงใจให5อาจารย�

ทําวิจัย 
(๒) ไม�มีระบบและกลไกชัดเจนเพ่ือการบริหารความเส่ียง 
(๓) การดําเนินการจัดการความรู5 ยังไม�ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
(๔) การติดตามผลการใช5เงินให5เป<นไปตามเปrาหมาย และนําข5อมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใช5ในการวางแผนและการตัดสินใจยังไม�มีการดําเนินการอย�างเป<นระบบ 
๒) แนวทางปรับปรุง 
(๑) ควรเสริมสร5างแรงจูงใจ สนับสนุนส�งเสริมและกําหนดมาตรการให5อาจารย� ทํางานวิจัย

เพ่ิมมากขึ้น และส�วนงานท่ีเก่ียวข5องกับงานวิจัย ควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย�และ
นักวิจัยในด5านการเขียนบทความวิจัย เพ่ือให5ได5รับการตีพิมพ�หรือนําไปใช5ประโยชน�แก�สังคมชุมชน 

(๒) ควรกําหนดนโยบายเร่ืองการบริหารความเส่ียงเป<นวาระแห�งองค�กรจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียงซึ่งแสดงหลักการและวิธีการ ระบุความเส่ียงและแสดงปOจจัยท่ีก�อให5เกิดความเส่ียง 
พร5อมท้ังดําเนินการตามแผนและรายงานต�อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย�างน5อยป�ละ ๑ คร้ัง 

(๓) ควรสร5างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู5ภายในหน�วยวิทยบริการฯ โดยกําหนด
เป<นแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรู5ให5ดีย่ิงขึ้น 



จ 

 

เป7าหมายและแผนการพัฒนา 
 

องค/ประกอบ เป7าหมายการดําเนินงาน 
ระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต 

แผนการพัฒนาในอนาคต 
สอดคลองกับเป7าหมาย 

๑. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค� และแผน
ดําเนินการ 

๑. การพัฒนาระบบการดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯ 
๒. การพัฒนาระบบการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป� 
๓. การพัฒนาระบบการดําเนินงานตามแผน
งบประมาณประจําป� 

๑. แผนกํากับติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯ 
๒. แผนกํากับติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจําป� 
๓. แผนกํากับติดตามประเมินผล
แผนงบประมาณประจําป� 

๒. การผลิตบัณฑิต ๑. พัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
๒. พัฒนาอาจารย� และบุคลากรสายวิชาการ 
๓. พัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ 

๑. แผนการผลิตบัณฑิต 
๒. แผนพัฒนาอาจารย� 
๓. แผนพัฒนาบุคลากร 

๓.กิจกรรมพัฒนานิสิต ๑. พัฒนาระบบการพัฒนากิจกรรมนิสิต 
๒. พัฒนาระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาในทุกด5านเพ่ือ
สร5างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างอาจารย�และนิสิต 
๓. การสร5างความเข5มแข็งศิษย�เก�า 

๑. แผนพัฒนากิจกรรมนิสิต 
๒. แผนสร5างความเข5มแข็งศิษย�เก�า 

๔. การทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาศิลป
และวัฒนธรรม 

นํากิจกรรมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมเข5าเป<นส�วนหน่ึงของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

แผนการจัดการความรู5ด5านการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๕. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

๑. พัฒนาโครงสร5างระบบบริหารงานประกัน
คุณภาพ 
๒. พัฒนาบุคลากรด5านการประกันคุณภาพ 
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศด5านการประกัน
คุณภาพท่ีทันสมัย 
๔. สร5างวัฒนธรรมคุณภาพ 

๑. แผนพัฒนาระบบบริหารงาน
ประกันคุณภาพ 
๒. แผนพัฒนาบุคลากรด5านการ
ประกันคุณภาพ 
 

 
 


