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สารจากรองประธานบรหิารหน�วยวิทยบริการ 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ในป
 2556 หน,วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช 
มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย   วัดท, านา         
ตําบลหนองบัวใต% อําเภอเมือง จังหวัดตาก ในการจัดการศึกษา
ได%ดํ า เนินงานตามพันธกิจ ในการมุ, ง พัฒนาบัณฑิต ให%มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค   จัดการเรียน  การสอน ที่ส,งเสริมให%
นิสิตเกิดการเรียนรู%จากการปฏิบัติ ส,งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
ด%านวิจัย  ที่มุ,งเน%นการสร%างองค ความรู%ด%านพระพุทธศาสนา 
บริการวิชาการแก,สั งคม และทํา นุบํ า รุ งศิลป วัฒนธรรม  
ผ,านโครงการ และกิจกรรมต,างๆ  

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกฝEายที่ได%ปฏิบัติงาน  อย,างเต็มที่ 
และเต็มความสามารถ ในการดําเนินงานของหน,วยวิทยบริการ 
ให%สําเร็จ ด%วยดีเสมอมา 

 

พระครูโกวิทบุญเขต 
รองประธานบริหารหน,วยวิทยบริการ 
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ปรัชญามหาวิทยาลัย  
  “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร สมัยใหม, พัฒนาจิตใจและสังคม” 

 
ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
  “ศึกษาพระไตรปJฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ ” 

 
วิสัยทัศน�มหาวิทยาลัย  
  ศูนย กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ที่สร%างคนดีและเก,งอย,างมี
สมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย,างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย,างมีสุขภาพ บริหารดี
อย,างมีประสิทธิภาพ  

 
พันธกิจมหาวิทยาลัย 
  ๑) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให%เปOนผู%มีปฏิปทาน,าเลื่อมใส ใฝEรู% ใฝEคิด เปOนผู%นําจิตใจ
และปPญญา มีโลกทัศน กว%างไกล มีความสามารถในการแก%ปPญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 
  ๒) จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเ รียนรู%  โดยบูรณาการวิชาการด%าน
พระพุทธศาสนาเข%ากับศาสตร สมัยใหม,ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ,านกระบวนการศึกษา ค%นคว%า 
วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก%าวไปสู,ความเปOนเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร%าง
องค ความรู%ใหม,ในการพัฒนา มนุษย  สังคม และสิ่งแวดล%อม ให%อยู,ร,วมกันได%อย,างสมดุล และ
สันติสุข 
  ๓) มุ,งม่ันในการให%บริการวิชาการด%านพระพุทธศาสนาแก,คณะสงฆ และสังคม รวมทั้ง
ส,งเสริม การเรียนรู% และความร,วมมืออันดีระหว,างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ 
เพื่อ ธํารง รักษา ไว% ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อัน เนื่องด%วย
พระพุทธศาสนา 
  ๔) มุ,งพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความสํานึกรับผิดชอบ การ
มีส,วนร,วม ความโปร,งใส ตรวจสอบได%และความคุ%มค,า รวมทั้งสนับสนุนส,งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร   เพื่อก%าวไปสู,ความเปOนองค กรแห,งการเรียนรู%อย,างแท%จริง 
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ความรู เกีย่วกับมหาวิทยาลัย
 

 

สถาปนา  :  

ชื่อเต็มและอักษรย�อ  : 

   

สี   : 

 
ดอกไม   : 

 
สถานทีต่ั้ง  : 

    

โทรศพัท�  : 

โทรสาร  : 

Homepage  : 

: 

ตาก 

ความรู เกีย่วกับมหาวิทยาลัย 

ตราประจํามหาวิทยาลัย 
 

พระจุลมงกฎ ( พระเก้ียว ) พระราชลัญจกรประจําพระองค   
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ  พระจุลจอมเกล%า
เจ%าอยู,หัวรัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเก้ียว  
และมีรูปธรรมจักรเปOนฉากเบื้องหลัง 

 
รูปวงกลมครอบธรรมจักรส,วนกลาง เปOนพระเก้ียว เปOนพระราช
ลัญจกรประจําพระองค  พระบาทมเด็จพระจุลจอมเกล%าเจ%าอยู,หัว
รัชกาลที่  ๕  รอบกรอบ ด%านบนมีอักษรภาษาบาลีว,า  ปYฺญา  
โลกสฺมิ  ปชฺโชโต      รอบกรอบด%านล,างมีอักษรว,า มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๔๓๐  โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ   

พระจุลจอมเกล%าเจ%าอยู,หัว   รัชกาลที่ ๕ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

Mahachulalongkornrajavidyalaya  University  

ชมพู 

อโศก   

กิโลเมตรที่ ๕๕  ถนนพหลโยธิน  ตําบลลาํไทร  อาํเภอวังน%อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐ 

๐ – ๒๒๒๑ – ๔๘๕๙, ๐-๒๒๒๒- ๑๘๖๗ 

๐ – ๒๒๒๑- ๖๙๕๐, ๐๒๖๒๔-๕๓๗๐ 

www.mcu.ac.th  

www.mcutak.ac.th 

 

พระราชลัญจกรประจําพระองค   
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ  พระจุลจอมเกล%า

  มีอักษรย,อว,า มจร. 

รูปวงกลมครอบธรรมจักรส,วนกลาง เปOนพระเก้ียว เปOนพระราช
พระบาทมเด็จพระจุลจอมเกล%าเจ%าอยู,หัว

รอบกรอบ ด%านบนมีอักษรภาษาบาลีว,า  ปYฺญา  
โลกสฺมิ  ปชฺโชโต      รอบกรอบด%านล,างมีอักษรว,า มหาวิทยาลัย  

โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ    

  :   มจร. 

kornrajavidyalaya  University   :   MCU 

ถนนพหลโยธิน  ตําบลลาํไทร  อาํเภอวังน%อย 
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ประวัติมหาวิทยาลยั  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    เปOนมหาวิทยาลัยสงฆ แห,งคณะสงฆ ไทยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ   พระจุลจอมเกล%าเจ%าอยู,หัว  รัชกาลที่  ๕ ได%ทรง
สถาปนาข้ึนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๓๐  ตั้งอยู,  ณ  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  และโปรดให%เรียกว,า  

“มหาธาตุวิทยาลัย”  เปJดสอนคร้ังแรก  เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๔๓๙  ทรงพระราช

นามใหม,ว,า  “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  โดยมีพระราชประสงค ให%ใช%เปOนสถานศึกษา

พระไตรปJฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ  สามเณรและคฤหัสถ   พ.ศ.  ๒๔๙๐  พระพิมล
ธรรม (ช%อย  ฐานทตฺตมหาเถร)  อธิบดีสงฆ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ได%จัดประชุมพระ
เถรานุเถระฝEายมหานิกาย  จํานวน ๕๗  รูป  เพื่อดําเนินการจัดการศึกษาพระไตรปJฎกและวิชา
ชั้นสูง  ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ%าอยู,หัว  โดยเปJดสอนระดับ
ปริญญาตรีคร้ังแรก  เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๙๐  และดําเนินการจัดการศึกษามา
โดยลําดับจนกระทั่งพ.ศ.  ๒๕๒๗  รัฐบาลได%ตราพระราชบัญญัติ  รับรองวิทยฐานะหลักสูตร
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ  

ต,อมาในป
  พ.ศ.  ๒๕๔๐  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช    ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล%าโปรดกระหม,อม   ให%ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยข้ึน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    เมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐   กําหนดเปOน
มหาวิทยาลัยของรัฐ   มฐีานะเปOนนิติบุคคลกําหนดสถานภาพและวัตถุประสงฆ  (ตามมาตรา  ๖) 

ไว%  ดังนั้น  “ให เป;นสถานศึกษาและวิจัย  มีวัตถุประสงค�ให การศึกษา วิจัย ส�งเสริมและให 
บริหารทางพระพุทธศาสนาแก�พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ�  รวมทั้งการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม” 

 
ผู บรหิารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1. พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.  อธิการบดี 

2. พระราชวรเมธี   รองอธิการบดีฝEายบริหาร 

3. พระศรีคัมภีรญาน รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝEายวิชาการ 

4. พระสุวรรณเมธาภรณ  ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝEายวางแผน และพัฒนา 

5. พระธรรมปริยัตโิมลี  รองอธิการบดีฝEายกิจการนิสิต 

6. พระครูปลัดสุวัฒนคุณ  รองอธิการบดีฝEายต,างประเทศ 

7. พระเมธีธรรมาจารย   รองอธิการบดีฝEายประชาสัมพันธ และเผยแผ, 

8. ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝEายกิจการทั่วไป  
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ประวัติวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช 

  วิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เดิมมีฐานะเปOน
โครงการขยายห%องเรียนคณะพุทธศาสตร ตั้งอยู,ที่    วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร      
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง    จังหวัดพิษณุโลก  ได%รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  ๓/๒๕๔๑  เมื่อวันที่   ๑๒  กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๔๑  ได%เปJด
การเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  ในป
การศึกษา  ๒๕๔๑  มี
นิสิตรุ,นแรก  จํานวน ๒๗ รูป 
 พ.ศ.  ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราว
ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ที่ประชุมมีมติยกฐานะห%องเรียน
คณะพุทธศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   ข้ึนเปOนวิทยาลัย  ในนามวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และได%มีข%อกําหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  เรื่อง  การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช  พุทธศักราช  ๒๕๔๘  โดยตรา
ข%อกําหนดไว%  ดังนี้ 
 “ให%จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช   โดยยกฐานะจากห%องเรียนคณะพุทธศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  อําเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก  ข้ึนเปOนวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช     ตั้งแต,วันที่ ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๘  
เปOนต%นไป  มีฐานะเปOนนิติบุคคล    โดยมีวัตถุประสงฆ เพื่อให%การศึกษา  วิจัย  ส,งเสริม  และ
ให%บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก,พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ    รวมทั้งทํานุบํารุง    
ศิลปวัฒนธรรม  มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หน%า ๖๐  เล,ม  ๑๒๒  ตอนที่  ๔๔  ง  วันที่  
๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 
ผู บรหิารวิทยาลยัสงฆ�พทุธชินราช 

๑.  พระธรรมเสนานุวัตร  ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช 
๒.  พระศรีรัตนมุนี   ผู%อํานวยการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช 
๓.  พระมหาธีรเดช  ธีรวฑฺฒโน รองผู%อํานวยการฝEายบริหาร 
๔.  ดร.วิรัติ   ภูทองเงิน  รองผู%อํานวยการฝEายวางแผนและวิชาการ 
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ประวัติหน�วยวิทยบรกิาร 
 หน,วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดตาก เดิมมฐีานะเปOนโครงการขยายห%องเรียนหลักสูตรประกาศนียบตัรการบริหารกิจการ
คณะสงฆ   (ป.บส.) ตั้งอยู,ที่วัดโคกพลู ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตามมติของ
สภาวิชาการในคราวประชมุคร้ังที่ 3/๒๕48  เปJดการเรียนการสอนหลักสตูรประกาศนียบัตร
การบริหารกิจการคณะสงฆ  มีพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรม  เข%ารับการศึกษา  
จํานวน 34 รูป   
 พ.ศ. ๒๕49  วัดโคกพลู  มโีครงการในการขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยได%ดําเนินการ
จัดการศึกษาโรงเรียนการกุศล คณะสงฆ จังหวัดตากจึงมีมติเห็นชอบให%มาดําเนินการจัด
การศึกษา ณ วัดท,านา  ตําบลหนองบัวใต%  อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 พ.ศ. 2551  สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. 2551 ที่ประชุมมีมติให%เปJดหน,วยวิทย
บริการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช ณ วัดท,านา ตําบลหนองบัวใต% อําเภอเมือง จังหวัดตาก และ
อนุมัตใิห%เปJดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป
การศึกษา 2551 

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง เปJดหน,วยวิทย
บริการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดท,านา     
ตําบลหนองบัวใต% อําเภอเมือง จังหวัดตาก ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 และประกาศเรื่อง 
อนุมัตใิห%เปJดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป
การศึกษา 2551 

พ.ศ. 2552  สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 2/2552  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. 2552 ที่ประชุมมีมตใิห%เปJดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตร บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ ป
การศึกษา 2552  

พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปJดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตร บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สําหรับบรรพชิตและ
คฤหัสถ ) ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 

พ.ศ. 2552  วันที่ 5 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2552  ประกอบพิธีเปJดหน,วยวิทยบริการอย,าง
เปOนทางการ โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
เปOนประธานในพิธีและกําหนด วันที่ 5 กุมภาพันธ  ของทุกป
เปOนวันทําบุญครบรอบวันเปJดหน,วย
วิทยบริการฯ    
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พ.ศ. 2555  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมตใิห%เปJดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร 5 ป
 (สําหรับบรรพชิตและ
คฤหัสถ )  ป
การศึกษา 2555  

พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปJดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร 5 ป
 (สําหรับบรรพชิตและ
คฤหัสถ )  ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2555  สภามหาวทิยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 7/2555  เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2555  ที่ประชุมมีมตใิห%เปJดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร       (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ ) 
ป
การศึกษา 2555 

พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปJดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตร บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   (สาํหรับบรรพชติและคฤหัสถ ) 
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2555  สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
คร้ังที่  5/2555 วันที่  21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติให% เปJดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ  ณ วัดอรัญเขต อําเภอแม,สอด 
 

คณะกรรมการบรหิารหน�วยวิทยบริการ 

1. พระศรีรัตนมุน ี   ประธานกรรมการ 

2. พระราชวทิยาคม   กรรมการผู%ทรงคุณวุฒ ิ

3. พระครูโกวิทบุญเขต  กรรมการผู%ทรงคุณวุฒ ิ

4. นายอุดร  ตันตสิุนทร  กรรมการผู%ทรงคุณวุฒ ิ

5. พระมหาธีรเดช  ธีรวฑฒฺโน กรรมการ 

6. นายดอนล,าร   เสนา  กรรมการ 

7. นายอํานาจ  ทาปJน   กรรมการ 

8. นายจักนรินทร   เหลืองอ,อน กรรมการและเลขานุการ 
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การบริหารและทรัพยากรดําเนินการ 

 
 
โครงสร%างการบริหารงาน 
 
อาคารสถานที ่
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ห%องสมุด 
 
การประกันคณุภาพ 
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โครงสร างการบรหิารงานหน�วยวิทยบริการ 
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การพฒันาบุคลากร 

 หน,วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        
วัดท,านา ตําบลหนองบัวใต% อําเภอเมือง จังหวัดตาก พิจารณาเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา 
บุคลากร  ให%เปOนผู%มีคุณภาพทั้งในด%านทักษะ องค ความรู% และความสามารถในการปฏิบัติตาม
หน%าที่อย,างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู,การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา และการบริหารงาน
อย,างมีประสิทธิภาพ 
 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย กําหนดการ
พัฒนาบุคลากรว,า หมายถึง การไปศึกษา ฝ}กอบรม ดูงาน การไปปฏิบัติงานวิจัย การไป
ปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไปเพิ่มพูนความรู%ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย             
และการอื่นใด ที่จําเปOนและเหมาะสม เพื่อประโยชน ในการพัฒนาบุคลากร 
 ป
งบประมาณ 2556 หน,วยวิทยบริการ ได%ดําเนินงานด%านการพัฒนาบุคลากร เช,น 

1) โครงการพัฒนาบุคลากร 

2) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัย 

3) ส,งเสริมสนับสนุนในการไปปฏิบัติงาน และการไปเพิ่มพูนความรู%ทางวิชาการ  

4) ในการไปศึกษา ร,วมฝ}กอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งในส,วนของผู%บริหาร 

คณาจารย  และบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยหน,วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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อาคารสถานที่ 
 หน,วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วัดท,านา จังหวัดตาก จัดการเรียนการสอนโดยใช%อาคารเรียนพระปริยัติธรรม วัดท,านา          
เปOนอาคารที่ทําการของหน,วยวิทยบริการ ซ่ึงมีลักษณะเปOนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น 
ประกอบด%วย ห%องสํานักงาน ห%องสาขาวิชา ห%องเรียน ห%องสารสนเทศ และห%องประชุม และ
อาคารเรือนรับรองซ่ึงมีจํานวน ๔ หลัง เปOนห%องสมุด ห%องเรียน ศูนย ทํานุฯ พร%อมอุปกรณ 
สํานักงาน และอุปกรณ ประกอบการเรียนการสอน 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 หน,วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        
วัดท,านา ตําบลหนองบัวใต% อําเภอเมือง จังหวัดตาก ได%เชื่อมโยงเครือข,ายคอมพิวเตอร หลัก 
MCUNET กับส,วนกลาง เพื่อเปOนศูนย กลางการแลกเปลี่ยนข%อมูลข,าวสารระหว,างกัน  
 ห%องคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศหน,วยวิทยบริการ มีวัตถุประสงค เพื่อเปOนแหล,ง
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให%กับผู%บริหาร คณาจารย  เจ%าหน%าที่ นิสิต และประชาชนทั่วไป ตาม
เกณฑ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยตระหนักถึงความจําเปOนของงานด%าน
เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ และการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ให%ก%าวหน%าและทันสมัยก%าวทันต,อเทคโนโลยีทีมีการเปลี่ยนแปลงอย,างรวดเร็ว    
จึงได%มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานให%มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด ห%องคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนทรัพยากรเครื่องอุปกรณ คอมพิวเตอร  pc 
จํานวน ๓๐ ชุด เครื่องอุปกรณ โปรเจกเตอร เพื่อใช%สําหรับการเรียนการสอน ฝ}กอบรม ๑ ชุด และ
ประจําห%องเรียน ๑๐ ชุด เครื่องคอมพวเตอร  notebook และเครื่อง mobile รวมของอาจารย  
บุคลากร และนิสิต ที่เข%าร,วมเครือข,าย จํานวนมาก ส,วนการให%บริการ mcutaknet ของห%อง
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต%การขอใช%บริการของ internet cat ความเร็ว download 
30 mb / upload 10 mb ผ,านระบบใยแก%วนําแสง fiber optic ซ่ึงเปOนระบบที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน และนําสมัยในปPจจุบัน  
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ห องสมุด 

ห%องสมุดหน,วยวิทยบริการ มีวัตถุประสงค เพื่อเปOนแหล,งเรียนรู% แหล,งค%นคว%าวิจัยของ
ผู%บริหาร คณาจารย  เจ%าหน%าที่ นิสิต และประชาชนทั่วไป ตามเกณฑ ที่สํานักงาคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด โดยมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได%กําหนดให%ส,วนกลาง               
วิทยาเขต วิทยาลัย ห%องเรียน หน,วยวิทยบริการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ใช%โปรแกรมห%องสมุดอัตโนมัติ VTLS โปรแกรมเดียวกัน ให%สามารถเชื่อมโยงฐานข%อมูลที่
เปOนมาตรฐานเดียวกันทั้งส,วนกลางและส,วน ภูมิภาค ลดระยะเวลาในการวิเคราะห ของ
บรรณารักษ  ประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือจัดหาโปรแกรมห%องสมุดและเครื่อง Server      
อยู,ที่ส,วนกลาง และทางมหาวิทยาลัยแม,จะสนับสนุนงบประมาณในการอบรมบรรณารักษ  และ
เจ%าหน%าที่ดูแลระบบ เปOนการช,วยเหลือห%องสมุดสาขาอีกทางหนึ่งด%วย 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ในป
 2556 หน,วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วัดท,านา ตําบลหนองบัวใต% อําเภอเมือง จังหวัดตาก รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการตรวจ
ประเมินมีสิ่งที่ต%องปรับปรุง คือระบบอินเตอร เน็ตของห%องสมุดต%องเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยฯ    
จึงได%จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ และดําเนินการปรับปรุง ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ผู%ตรวจประเมินฯ  

โดยตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง เสนอต,อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ทุกป
การศึกษา อันเปOนการประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตามกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ซ่ึงสรุปโดยภาพรวมได%ดังนี้ 

 
จุดเด�น 

1) หน,วยวิทยบริการ มีเอกลักษณ ด%านการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก,สังคม และ

มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทางด%านพระพุทธศาสนาที่สังคมยอมรับ 

2) หน,วยวิทยบริการ มีโครงการ/กิจกรรมด%านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีความ

สอดคล%องกับปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ 

3) หน,วยวิทยบริการ ดําเนินงานด%านประกันคุณภาพการศึกษาอย,างเปOนระบบ ผู%บริหาร     

ให%ความสําคัญด%านการประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑) ควรส,งเสริมสนับสนุนและสร%างแรงจูงใจ ในกระบวนการงานวิจัย และการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอนให%กับคณาจารย  

๒) ระบบกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการบริหารงาน และกระบวนการบริหาร   

จัดการศึกษา 

๓) ควบคุมระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนให%ชัดเจน และบรรลุวัตถุประสงค  
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ผลการดําเนินงานตามภารกิจ 

 
 

หลักสูตร 

 
นิสิต 

 
บุคลากร 

 
งบประมาณ 

 
การวิจัย 

 
การบริการวิชาการแก,สังคม 

 
การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
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นิสิต 

หลักสูตรปBการศกึษา 2556 

 

นิสิต 

หลักสูตรปBการศกึษา 2556 

 

ระดับประกาศนียบัตร 

1.ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ระดับปริญญาตรี  

2.สาขาวิชาการจดัการเชงิพุทธ

3.สาขาวิชารัฐศาสตร /รัฐประศาสนศาสตร 

4.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ตาก 

 จําแนกได ดังนี ้

 จําแนกได ดังนี ้

บรรพชิต 

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ  10 

บรรพชิต 

สาขาวิชาการจดัการเชงิพุทธ 10 

รัฐประศาสนศาสตร  15 

 3 

ประกาศนียบัตร

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สาขาวิชารัฐศาสตร 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 

 

คฤหัสถ� 

 

คฤหัสถ� 

 

160 

64 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สาขาวิชารัฐศาสตร /รัฐประศาสนศาสตร 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
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จํานวนผู สาํเร็จการศึกษา 

หลักสูตรปBการศกึษา 2556 

จํานวนผู สําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรปBการศกึษา 2556 

 

ระดับประกาศนียบัตร 

1.ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ระดับปริญญาตรี  

2.สาขาวิชาการจดัการเชงิพุทธ

3.สาขาวิชารัฐศาสตร /รัฐประศาสนศาสตร 

 

 

ตาก 

 จําแนกได ดังนี ้

 จําแนกได ดังนี ้

บรรพชิต 

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ  10 

บรรพชิต 

สาขาวิชาการจดัการเชงิพุทธ 4 

รัฐประศาสนศาสตร  5 

ประกาศนียบัตร

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สาขาวิชารัฐศาสตร 

 

 

คฤหัสถ� 

 

คฤหัสถ� 

 

51 

ประกาศนียบัตร

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สาขาวิชารัฐศาสตร 
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บุคลากร 

สายปฏิบัติการ จํานวน 7 รูป

 

สายวิชาการ จํานวน 15 รูป/

 
บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตาํแหน�ง

รองศาสตราจารย   
ผู%ช,วยศาสตราจารย    

 
บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตาม

ปริญญาเอก  
ปริญญาโท  

 

ตาก 

รูป/คน 

/คน 

บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตาํแหน�ง   
จํานวน  1  คน  

 จํานวน  3  คน 

บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิ 
จํานวน  1 คน 
จํานวน  14 รูป/คน  

 

 

 

บรรพชิต 2 รูป

คฤหัสถ  5 คน

บรรพชิต 4 รูป

คฤหัสถ  11 คน
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งบประมาณ 

ประจําปBงบประมาณ 2556 

 

 

ผลผลิต

1.ผู%สําเร็จการศึกษาด%านสังคมศาสตร 

2.วิจัยและพัฒนา 

3.บริการวิชาการแก,สังคม 

4.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

ตาก 

 

ผลผลิต ในงบ 

ผู%สําเร็จการศึกษาด%านสังคมศาสตร  755,420

277,530

นอกงบประมาณ 
3,839

ในงบประมาณ 
1,007

 

 

นอกงบ 

420 3,744,810 

 25,000 

 10,000 

530 25,000 

นอกงบประมาณ 
839,810

ในงบประมาณ 
007,950
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การวิจัย 

งานวิจัยที่ได%ดําเนินการเพื่อนําผลการศึกษาค%นคว%า มาพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการ
บริหารงาน ประจําป
งบประมาณ 2556 เรื่อง การบริหารจัดการศึกษากับการพัฒนาท%องถ่ิน ซ่ึง
มุ,งไปสู,โจทย คําถาม และวัตถุประสงค ของการวิจัย คือ 

คําถามการวิจัย 

๑. หน,วยวิทยบริการฯมีการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาท%องถ่ินหรือไม, 

อย,างไร 

๒. ประชาชนได%รับประโยชน ในการจัดการศึกษาของหน,วยวิทยบริการฯอย,างไร 

๓. หน,วยวิทยบริการฯมีรูปแบบการพัฒนาที่ดีอย,างไร 

วัตถุประสงค�ของการศึกษา 

๑. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศึกษาของหน,วยวิทยบริการฯ กับการพัฒนาท%องถ่ิน 

๒. เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต,อการจัดการศึกษาของหน,วยวิทยบริการฯ 

๓. เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาของหน,วยวิทยบริการฯ 
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การบริการวิชาการแก�สังคม 

 หน,วยวิทยบริการ ได%ให%การสนับสนุนงานบริการวิชาการวิชาการแก,สังคมควบคู,ไปกับการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงส,งผลต,อการพัฒนาสังคมโดยส,วนรวม โดยมีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปOนแกนในการดําเนินการ 

1. โครงการบริการวิชาการแก,สังคม 

2. โครงการเผยแผ,ธรรมะนอกสถานที่ 

3. โครงการนิสิตอาสาพัฒนา 
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 หน,วยวิทยบริการ มีเป�าหมายที่จําบํารุงศิลปวัฒนธรรมด%วยการอบรม เผยแผ, และพัฒนา 
ผ,านกระบวนการทางวิชาการ เพื่อให%บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู%รับบริการ มีความรู% ความ
เข%าใจ จนสามารถเปOนแกนกลางในการถ,ายทอดความรู% ความเข%าใจแก,ประชาชน 

 โดยกําหนดให%การดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปOนภารกิจหลักควบคู,กับงาน
บริการวิชาการแก,สังคม สามารถเปOนแกนกลางในการถ,ายทอดความรู%ความเข%าใจแก,ประชาชน
ทั่วไป ให,การสนับสนุนและร,วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรม รณรงค ด%านศีลธรรม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

1. โครงการสามจีิกรรมพระมหาเถระ 

2. โครงการแห,เทียนเข%าพรรษาทําบุญถวายเทียน ๙ วัด 

3. โครงการเทศน มหาชาต ิ

4. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญแห,งชาต ิ

4.1 กิจกรรมสานสัมพันธ ชุมชนวันปJยมหาราช 

4.2 กิจกรรมสานสัมพันธ ชุมชนเทศมหาชาติวัดท,านา 

4.3 กิจกรรมสานสัมพันธ ชุมชนประเพณีลอยกระทง 

4.4 กิจกรรมสานสัมพันธ ชุมชนวันพ,อแห,งชาต ิ

4.5 กิจกรรมสานสัมพันธ ชุมชนสรงน้ําพระและรดน้าํดาํหัวผู%สูงอายุ 

4.6 กิจกรรมสานสัมพันธ ชุมชนวันไหว%ครู 

4.7 กิจกรรมสานสัมพันธ ชุมชนวันแม,แห,งชาติ 
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ภาคผนวก (ก) 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และห องสมุด 

 

 

 

(๑) mcutaknet 30 mb / upload 10 mb ผ,านระบบใยแก%วนําแสง fiber optic 
(๒) www.mcutak.com หน,วยวิทยบริการฯในการบริการวิชาการ 
(๓) ระบบห%องสมุดออนไลน  VTLS เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยฯ 
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ภาคผนวก (ข) 
โครงการ/กิจกรรม 
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ภาคผนวก (ค) 
โครงการ/กิจกรรม 
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