๑

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ประวัติความเปนมาของหนวยวิทยบริการ
หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดตาก เดิมมีฐานะ
เป"นโครงการขยายห&องเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) ตั้งอยูที่วัดโคกพลู ตําบล
หนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตามมติของสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕48 เป9ดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ มีพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรม เข&ารับการศึกษา
จํานวน 34 รูป
พ.ศ. ๒๕49 เนื่องจากวัดโคกพลู มีโครงการในการขยายโอกาสทางการศึกษา จึงได&ดําเนินการจัดการศึกษา
โรงเรี ยนการกุ ศ ล มี ผลทํ า ให& อาคารสถานที่ไ มเพีย งพอ คณะสงฆจั ง หวั ด ตากจึ ง มีม ติ เ ห็ นชอบให& ม าดํ า เนิ นการจั ด
การศึกษา ณ วัดทานา ตําบลหนองบัวใต& อําเภอเมือง จังหวัดตาก
พ.ศ. ๒๕๕0 คณะกรรมการกํากับนโยบายและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕0 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการเป9ดหนวยวิทยบริการ ณ
วัดทานา ตําบลหนองบัวใต& อําเภอเมือง จังหวัดตาก เป9ดสอนหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ปHการศึกษา ๒๕๕0 โดยมีนิสิตเข&ารับการศึกษา จํานวน 4๒ รูป
พ.ศ. ๒๕51 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕51
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕51 ที่ประชุมมีมติให&เป9ดหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ณ วัดทานา ตําบล
หนองบัวใต& อําเภอเมือง จังหวัดตาก
พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง เป9ดหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดทานา ตําบลหนองบัวใต&
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ณ
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕52 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕52
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕52 ที่ประชุมมีมติให&เป9ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอก
การบริหารรัฐกิจ ปHการศึกษา 2552
พ.ศ. ๒๕๕2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเป9ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ) ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552
พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบพิธีเป9ดหนวยวิทยบริการอยางเป"นทางการ โดยมีพระ
ธรรมโกศาจารย อธิ การบดี มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เป" นประธานในพิ ธีแ ละกํ าหนดให& วันที่ 5
กุมภาพันธ ของทุกปHเป"นวันครบรอบวันเป9ดหนวยวิทยบริการ
๑.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน" และพันธกิจ
ปรัชญาหนวยวิทยบริการ
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”
ปณิธานหนวยวิทยบริการ
“ศึกษาพระไตรป9ฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ”

๒

วิสัยทัศน"หนวยวิทยบริการ
“มุงพัฒนาหนวยวิทยบริการให&เป"นศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาและปรัชญา โดยจัดการศึกษา
พัฒนาองคความรู& บูรณาการกับศาสตรสมัยใหมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมให&มีคุณภาพอยางยั่งยืน”
พันธกิจหนวยวิทยบริการ
หนวยวิทยบริก าร วิทยาลัย สงฆพุท ธชิ นราช มหาวิ ทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุงปฏิบัติ
ภารกิจหลักที่สําคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได&มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะของการนําความรู&ทางด&านพระพุทธศาสนาและปรัชญา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม ให&เกิดเป"นองค
ความรู&ที่นําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจที่สําคัญ ๕ ด&าน ดังนี้
๑) มุ งเน& น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให& มี ค วามรอบรู& ด& า น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ม นุ ษ ยสั ม พั นธ และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะหอยางมีเหตุผล เพื่อให&สามารถปฏิบัติงานได&อยางมีประสิทธิภาพ
๒) มุงสงเสริมการศึกษา ค&นคว&าวิจัยด&านพระพุทธศาสนาและปรัชญา เพื่อสร&างองคความรู&ใหมในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคมและสิ่งแวดล&อม รวมทั้งสร&างเครือขายรวมกับองคกรและสถาบันตางๆ เพื่อสร&าง
บุคลากรทางการวิจัยให&เป"นมาตรฐานสากล
๓) มุงเน&นบริการวิชาการด&านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแบบสหวิทยาการ รวมทั้งสงเสริมการ
เรียนรู&และให&ความรวมมืออันดีกับสังคม
๔) มุงสงเสริมการศึกษาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการมีสวนรวมในการดํารงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการอยูรวมกันอยางมีเอกลักษณและศักดิ์ศรี เพื่อเป"นการสร&างวัฒนธรรม
คานิยมที่พึงประสงคให&เกิดขึ้นแกบุคคล องคกรและสังคม
๕) ปรับปรุงโครงสร&างองคกร กฎระเบียบ และการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให&เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย โดยยึดหลักการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
โครงสร*างองค"กร
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๑.๓ โครงสร*างการบริหารงานหนวยวิทยบริการฯ จังหวัดตาก
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๑.๔ คณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

พระศรีรัตนมุนี
พระมหาธีรเดช ธีรวฑฺฒโน
นายดอนลาร เสนา
นายอํานาจ ทาป9น
พระวิจิตรพิพัฒโนดม
พระครูโกวิทบุญเขต
นายอุดร ตันติสุนทร
นายจักนรินทร เหลืองออน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู&ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู&ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู&ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

๑.๕ หลักสูตรและจํานวนนิสิต

๑ ระดับประกาศนียบัตรเป1ดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.)
๒ ระดับปริญญาตรี เป1ดสอน ๒ คณะ คือ คณะสังคมศาสตร" และ คณะครุศาสตร"
คณะสังคมศาสตร" มี ๓ สาขา
๑. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒. สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
๓. สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกรัฐประศาสนาศาสตร (เป9ดปHการศึกษา ๒๕๕๕)
คณะครุศาสตร" มี ๑ สาขา
๑. สาขาวิชา การสอนภาษาไทย (เป9ดปHการศึกษา ๒๕๕๕)
ป[จจุบันหนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จังหวัดตาก มีจํานวนนิสิต ดังตอไปนี้
คณะ

สาขาวิชา
การบริหารรัฐกิจ

สังคมศาสตร
รวมทั้งสิ้น

การจัดการเชิงพุทธ
ป.บส.

สถานะ
นิสติ
บรรพชิต
คฤหัสถ
บรรพชิต
บรรพชิต

ป5 ๑
๑๑
๗๔
๕
๑๐

ป5การศึกษา ๒๕๕๕
ป5 ๒
ป5 ๓
ป5 ๔
๕
๙
๕๖
๔๐
๔๒
๖
๗

รวม
๒๕
๒๑๒
๑๘
๑๐
๒๖๕

๕

๑.๖ อาจารย"และบุคลากร

ก. อาจารยประจํา
ข. อาจารยประจําอัตราจ&าง
ค. เจ&าหน&าที่ /ลูกจ&าง
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน

๘
๗
๖
๒๑

รูป/คน
รูป/คน
รูป/คน
รูป/คน

๑.๗ ข*อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
งบประมาณ

$"
(
๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. คาธรรมเนียมการศึกษา
๓. การบริการวิชาการ
๔. เงินอุดหนุนจากวัดทานา
๕. การจัดโครงการระดมทุนประเภทตาง ๆ
๖. การบริจาคทั่วไป
คาใช*จายในการดําเนินงานในแตละป5งบประมาณ ๒๕๕๔
ที่
หมวด
1
หมวดเงินเดือนและคาจ&างประจํา
2
หมวดคาตอบแทน
3
หมวดคาใช&สอย
4
หมวดวัสดุ
5
หมวดคาสาธารณูปโภค
6
หมวดครุภัณฑ
7
หมวดอุดหนุนโครงการ
8
หมวดรายจายอื่นๆ
รวมจํานวนเงิน(สองล&านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห&าสิบเจ็ดบาทถ&วน)

ป5งบประมาณ 2554
895,360.00
810,900.00
82,282.00
304,710.00
83,536.00
80,400.00
380,550.00
34,319.00
2,672,057.00

๖

1.7.1 สถานที่และอุปกรณ"การสอน

สถานที่
หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดตากเป"นอาคาร ๒ ชั้น ยาวประมาณ ๗๐ เมตร มีห&องทั้งหมด ๒๐ ห&อง
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนห*องเรียน พื้นที่ในการใช*สอย หมายเหตุ
๑ หนวยวิทยบริการ วิทยาลัย
สงฆพุทธชินราช วัดทานา
7
8 x 10
ตําบลหนองบัวใต& อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
๒ ห&องเรียน
7
8 x 10
๓ ห&องทํางาน
1
8 x 10
มีโครงการสร&าง
๔ ห&องเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
8 x 10
อาคารเรียน ๔
ชั้น
๕ ห&องเรียนรวม
๑
8 x 10
๖ ห&องสมุด
๑
8 x 10
๗ ห&องประจําสาขาวิชาการสอน
๑
8 x 10
๘

ภาษาไทย
ห&องประจําสาขาการจัดการเชิง
พุทธ/ รัฐศาสตร

๑

8 x 10

๙

ห&องพักอาจารยพิเศษ

๑

8 x 10

๑.7.๒ เทคโนโลยีที่ใช*ในสํานักงานและสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ"การสอน
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องฉายข&ามศีรษะ (Over Head)
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กประจําห&องเรียน
เครื่อง Projector
เครื่องคอมพิวเตอรให&บริการสืบค&นข&อมูล
เครื่องปรับอากาศ

จํานวน / เครื่อง
10
10
10
๓๑
๗

๗

๑.๘ เอกลักษณ"หรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
นวลักษณ์ นิสิต มจร
MAHACHULA

M
A
H
A
C
H
U
L
A

MORALITY
AWARENESS
HELPFULNESS
ABILITY
CURIOSITY
HOSPITALITY
UNIVERSITY
LEADERSHIP
ASPIRATION

๑.๙ ผลการปรับปรุง ยังไมเคยผานการประเมิน

มีปฏิปทานาเลื่อมใส
รู&เทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
มีความสามารถในการแก&ป[ญหา
มีความใฝnรู&ใฝnคิด
มีน้ําใจเสียสละเพื่อสวนรวม
มีโลกทัศนกว&างไกล
มีความเป"นผู&นําด&านจิตใจและป[ญญา
มีความมุงมั่นพัฒนาตนให&เพียบพร&อมด&วยคุณธรรมและจริยธรรม

๘

บทที่ ๒ ผลการประเมินตามตัวชี้วัด
องค"ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค" และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑
ชนิดของตัวบงชี้
ชวงเวลาข*อมูล

กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ
ปHการศึกษา

เกณฑ"การประเมินงาน
1. มีการจัดทําแผนที่มีการสอดคล&อง

กับนโยบายของสภามหาลัย โดยการมี
สวนรวมของบุคคลากรในมหาวิทาลัย
และได&รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยโดยเป"นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญา หรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนสอดคล&องกับจุดเน&นของกลุม
สถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
๑๕ ปH ฉบับที่ ๒(2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๐(๒๕๕๑-๒๕๕๔)
๒. มีการถายทอดแผนพัฒนาระดับ
มหาวิทยาลัยไปสูสวนงานภายใน
๓. มีกระบวนการแปลงแผนพัฒนาเป"น
แผนปฏิบัติการประจําปH ครบ ๔ พันธ
กิจ คือ ด&านการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การดําเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน

๑.มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหนวย
วิทยบริการเพื่อชี้ทิศทางในการทําแผนพัฒนา
๒. มีการทําแผนพัฒนาที่สอดคล&องกับพันธกิจ
ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค ของ
มหาวิทยาลัย
๓. ตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาหนวย
วิทยบริการ และมีการประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อจัดทําแผน
๔. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัย
คุกคาม (SWOT) เพื่อกําหนดกลยุทธโดย
ครอบคลุมทุกภารกิจ

๑.รายงานการประชุมการคณะกรรมการ
บริหารหนวยวิทยบริการเพื่อชี้ทิศทางของ
แผนพัฒนาหนวยวิทยบริการ
๒ แผนพัฒนาหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช ระยะที่ ๕
๓.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
๓.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา
๔. ผลการวิเคราะห SWOT

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
สรุปรายงานการประชุมการจัดทําแผน
การประจําปH
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการประจําปH 255๔
ประจําปH
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปH

๔. มีตัวบงชี้ของแผนพัฒนาแผนปฏิบัติ จัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ ๑ แผนการปฏิบัติการประจําปH 255๔
การประจําปH และคาเปsาหมายของแต การทั้ง ๔
๒ ปฏิทินการดําเนินงาน
ละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ พันธกิจ เพื่อกําหนดแนวทางและระยะเวลาใน
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาและ
การดําเนินงาน
แผนปฏิบัติงานประจําปH
๕. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปHครบทั้ง ๔ พันธกิจ
๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปH
อยางน&อย ๒ ครั้งและรายงานผลตอ
ผู&บริหารเพื่อพิจารณา

ประชุมผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปH ครบทั้ง ๔ พันธกิจ
มีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงาน
สรุปวาระการประชุมการประเมินแผนงาน

๙

๗. มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนอยางน&อยปHละ ๑ ครั้ง
และรายงานตอผู&บริหารและสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๘. มีการนําผลการพิจารณา ข&อคิดเห็น
และข&อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ไปปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การประจําปH

เกณฑ"การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข&อ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๒หรือ ๓ ข&อ

มีการดําเนินการ
๔หรือ ๕ ข&อ

มีการดําเนินการ
๖ หรือ ๗ ข&อ

มีการดําเนินการ
๘ ข&อ

การประเมินตัวเอง
เปsาหมาย
5

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑
ชนิดของตัวบงชี้
ชวงเวลาข*อมูล

มีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ

ผลการดําเนินงาน
๕

คะแนนการประเมินตัวเอง
๓

การบรรลุเปsาหมาย
บรรลุ

ก
ก
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กระบวนการ
ปHการศึกษา

เกณฑ"การประเมิน

การดําเนินงาน

๑. มีระบบและกลไกการเป9ดหลักสูตรใหมและ . ก
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการปฏิบัติที่กําหนด ก ก
ก
โดยคณะกรรมการอุดมศึกษาและดําเนินตาม
!. " #$ ก
# %
ระบบที่กําหนด
( # )
ก
*. ก
"+ ,

เอกสาร/หลักฐาน
&
ก

'

. " #ก
ก ก
ก
!.
" #$ ก
# %
& '( # )
ก
*. ,
"+ ,
ก

๑๐

๒.
มีระบบกลไกการป9ดหลักสูตรตามแนว ๑. มีการประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะ
ทางการปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
กรรมการบริหารหลักสูตร
อุดมศึกษาและดําเนินตามระบบทีก่ ําหนด
๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีตอหลักสูตร
๓. มีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรได&มี
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุก
รายวิชา

๑. รายงานการประชุมเพื่อพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๒. สรุปรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตที่มีตอหลักสูตร
๓. คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร
๔. แผนจัดการเรียนการสอน
๕. เอกสารประกอบการสอน
๖. ประมวนผลการสอนทุกรายวิชา
๗. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตติอาจารยผู&บรรยายปH
การศึกษา ๒๕๕๔
๘. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัด
ตารางการเรียนการสอน
๙. บัญชีรายชื่อ อาจารยประจํารายวิชา
๑๐. หนังสืออาจารยบรรยายพิเศษ

๓. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร
๒. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให& ๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
มีการดําเนินตามข&อ ๑ ข&อ ๒ และข&อ ๓
หลักสูตร
๒. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลัว
ข&างต&นตลอดที่จัดการศึกษา
สูตร
๒. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับให&มีการดําเนินการเรียนการสอนให&
เป"นไปตามหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและได&รับ
การรับรองทุกหลักสูตร

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร

๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให&
มีการดําเนินการได&ครบถ&วนทั้ง ๑ ข&อ ๒ และ
ข&อ ๓ ข&างต&นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรคามผลการปะ
เมินในข&อ ๔

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร
๓. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุม
และดูแลหลักสูตร

๖. มีความรวมมือในการพัฒนาและการบริหาร
หลักสูตรระหวางมหาวิทยาลัยของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร
๒. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลัว
สูตร
๓. มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับให&มีการดําเนินการเรียนการ
สอนให&เป"นไปตามหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
และได&รับการรับรองทุกหลักสูตร

๑๑

เกณฑ"การประเมิน
คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๑ ข&อ

มีการดําเนินการ
๒ ข&อ

มีการดําเนินการ
๓ ข&อ

มีการดําเนินการ
๔หรือ ๕ข&อ

มีการดําเนินการ
๖ ข&อ

การประเมินตัวเอง
เป^าหมาย
*

ผลการดําเนินงาน
*

คะแนนการประเมินตัวเอง
*

การบรรลุเป^าหมาย

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้ ป[จจัยนําเข&า
ชวงเวลาข*อมูล ปHการศึกษา
เกณฑ"การประเมิน

การดําเนินงาน

๑. คํานวณคาร&อยละของอาจารย
ประจําที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก

เอกสาร/หลักฐาน

๑. หนวยวิทยบริการมีจาํ นวนอาจารยประจํา
๑. ข&อมูลอาจารย
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน ๑๕ รูป/คน
โดยมีอาจารยที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรีจํานวน......วุฒิ
ปริญญาโทจํานวน ๑๔ รูป/คน วุฒิปริญญาเอก
จํานวน ๑ คน
คํานวณตามสูตรที่ ๑

แนวทางที่ ๑
๑. คํานวณร&อยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ

ร&อยละของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

=

อาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
X ๑๐๐
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

๒. แปลงคาร&อยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่ได&ในข&อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ให&คะแนนเต็ม ๕ = ร&อยละ ๖๐

๑๒

ร&อยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ

คะแนนที่ได* =

X๕
๖๐

1 x 100

100

๑=

=
15

6.67 X 5
60

=

= 6.67
15

0. 5

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ห&องสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดล&อมการเรียนรู&
ชนิดของตัวบงชี้ ป[จจัยนําเข&า
ชวงเวลาข*อมูล ปHการศึกษา
เกณฑ"การประเมิน
๑. มีการจัดการหรือบริการเพื่อให&นิสิตมี
เครื่องคอมพิวเตอรใช&ในอัตราที่สูงกวา ๘
FTES ตอเครื่อง

การดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน
บันทึกการเข&าให&ห&องคอมพิวเตอร

๒. มีบริการห&องสมุดและแหลงเรียนรู&อื่นๆ
ผานระบบเครื่องขายคอมพิวเตอรและมี
การฝxกอบรมการใช&งานแกนิสิตทุกปH
การศึกษา

หนวยวิทยบริการๆ ได&มีการจัดบริการ
คอมพิวเตอรให&แกนิสิตเพื่อให&นิสิตมีเครื่อง
คอมพิวเตอรใช&ในอัตราที่สูงกวา ๘ FTES ตอ
เครื่อง
หนวยวิทยบริการๆ ได&มีการจัดบริการ
ห&องสมุดแหลงเรียนรู&อื่นๆผานระบบเครื่อง
ขายคอมพิวเตอรและมีการฝxกอบรมการใช&
งานแกนิสิตทุกปHการศึกษา

๓. มีการบริการด&านกายภาพที่เหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นิสิต อยางน&อยในด&านห&องเรียน
ห&องปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษาและ
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไร&สาย

หนวยวิทยบริการๆ ได&มีการบริการด&าน
กายภาพเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานิสิต อยางน&อยในด&าน
ห&องเรียน ห&องปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา
และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไร&สาย

๑. เอกสารบันทึกการใช&สถานที่ใน
การจัดการเรียนการสอน
๒. บันทึกการเข&าใช&ห&องคอมพิวเตอร
๓. บันทึกการเข&าใช&ให&สมุด

๔. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป"น
อื่นๆ อยางน&อยในด&านงานทะเบียนนิสิต
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือบริการด&านอาหารและสนาม
กีฬา

หนวยวิทยบริการๆ ได&มีการบริการด&านงาน
๑. เอกสารการลงทะเบียนเรียน
ทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ๒. เอกสารงานประชาสัมพันธในด&าน
การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ ตางๆ
จัดการหรือบริการด&านอาหารและสนามกีฬา

๑. บันทึกการเข&าใช&ห&องคอมพิวเตอร
๒. บันทึกการเข&าใช&ให&สมุด

๑๓

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางน&อยในเรื่องประปา ไฟฟsา
ระบบกําจัดของเสีย รวมทั้งระบบและ
อุปกรณปsองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตางๆ โดยเป"นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข&อง

หนวยวิทบริการ มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อยางน&อยในเรื่องประปา
ไฟฟsา ระบบกําจัดของเสีย รวมทั้งระบบและ
อุปกรณปsองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ
โดยเป"นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข&อง

๑. เอกสารการจัดชื้อหรือจัดหาใน
เรื่องประปา ไฟฟsา ระบบกําจัดของ
เสีย รวมทั้งระบบและอุปกรณปsองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย
เป"นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข&อง

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการใน
ข&อ ๒-๕ ทุกข&อไมต่ํากวา ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕

หนวยวิทบริการๆ ได&มีการประเมินคุณภาพ
ของบริการในข&อ ๒-๕ ทุกข&อไมต่าํ กวา ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕

ผลการประเมินคุณภาพของบริการใน
ข&อ ๒-๕

๗. มีการนําผลประเมินคุณภาพในข&อที่ ๖
มาใช&เป"นข&อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ด&านกายภาพที่สนองตอความต&องการของ
ผู&รับบริการ

หนวยวิทบริการๆได&มีการนําผลประเมิน
คุณภาพของบริการในข&อ ๒-๕ มาพัฒนาการ
จัดบริการด&านกายภาพที่สนองตอความ
ต&องการของผู&รับบริการ

รายงานการประชุมประจําเดือน

เกณฑ"การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข&อ

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๒หรือ ๓ ข&อ

มีการดําเนินการ
๔หรือ ๕ ข&อ

มีการดําเนินการ
๖ ข&อ

มีการดําเนินการ
๗ ข&อ

การประเมินตัวเอง
เป^าหมาย
5

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตัวเอง

การบรรลุเป^าหมาย

๕

๓

บรรลุ

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
ชวงเวลาข*อมูล ปHการศึกษา
เกณฑ"การประเมิน
๑. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน&นผู&เรียนเป"น
สําคัญทุกหลักสูตร

การดําเนินงาน
หนวยวิทยบริการรวมเป"นคณะกรรมการจัด
ตารางสอนโดยได&จดั อาจารยให&สอดคล&องกับ
ความสามารถและประสบการณตามสาขาวิชา
ที่สําเร็จการศึกษาและทั้งนี้หนวยวิทยบริการ
ได&สงเสริมคณาจารยได&เข&ารวมพัฒนาการ
จัดบริการด&านกายภาพที่สนองตอความ
ต&องการของผู&รับบริการ
๒. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียด กอนเป9ดภาคเรียน หนวยวิทยบริการ ได&
ของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม กําหนดให&ให&คณาจารยและอาจารยพิเศษ
(ถ&ามี)กอนการเป9ดสอนในแตละภาค
ผู&บรรยายสงประมวลการสอนรายวิชาที่
การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน บรรยายรายวิชา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

เอกสาร/หลักฐาน
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัด
ตารางสอนปHการศึกษา ๒๕๕๔
๒. บัญชีรายชื่อผู&บันยายประจํา
รายวิชาปHการศึกษา๒๕๕๔
๓. เอกสารการเข&ารวมโครงการ
พัฒนาการจัดบริการด&านกายภาพที่
สนองตอความต&องการของผู&รับบริการ
๑. ประมวลการสอนรายวิชา
๒. เอกสารประกอบการสอน

๑๔

๓. ทุกหลักสูตรมีราชวิชาที่สงเสริมทักษะ
การเรียนรู&ด&วยตนเองและการให&ผเู& รียนได&
เรียนรูจ& ากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห&องเรียนหรือจากการทําวิจัย
๔. มีการให&ผู&มีประสบการณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเช&ามามีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร
๕. มีการจัดการเรียนรู&ที่พัฒนามาจาก
งานวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู&เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู&เรียน
ที่มีตอคุณภาพทางการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนทุกรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตระรายวิชาต&องไมตํากวา
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู&ทุกรายวิชา ตามผล
ประเมินรายวิชา

หนวยวิทยบริการ ได&สงเสริมให&คณาจารยและ
อาจารยพิเศษจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการ
เรียนรูด& &วยตนเองและการให&ผู&เรียนได&เรียนรู&
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห&องเรียนหรือ
จากการทําวิจัย
หนวยวิทยบริการ ได&สงเสริมให&คณาจารยและ
อาจารยพิเศษจัดกิจกรรมที่สงเสริมให&จดั
โครงการ การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และ
เชิญผู&มีประสบการณมาให&ความรูก& ับนิสิต
หนวยวิทยบริการ ได&สงเสริมให&คณาจารยและ
อาจารยพิเศษจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะใน
การทําวิจัยในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู&
ในกลุมสาระตางๆ
หนวยวิทยบริการ ได&มีการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตที่มีตออาจารยผู&บรรยาย
เพื่อให&อาจารยผู&บรรยายปรับปรุงการเรียน
การสอนทุกรายวิชา

๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สรุปโครงการศึกษาดูงานและการ
วิจัยในชั้นเรียน
๓. รูปเลมงานวิจัยในชั้นเรียน
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สรุปโครงการศึกษาดูงาน
๓. หนังสือเชิญบรรยายพิเศษ
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สรุปโครงการศึกษาดูงานและการ
วิจัยในชั้นเรียน
๓. รูปเลมงานวิจัยในชั้นเรียน
๑.รายงานการประชุมประจําเดือน
๒. แบบประเมิน
๓. รายงานผลการประเมินผลการ
ประเมิน

หนวยวิทยบริการ ได&แจ&งผลการประเมินความ ๑.รายงานการประชุมประจําเดือน
๒. รายงานผลการประเมินผลการ
พึงพอใจของนิสิตที่มีตออาจารยผู&บรรยาย
ประเมิน
เพื่อให&อาจารยผู&บรรยายปรับปรุงการเรียน
การสอนทุกรายวิชา

เกณฑ"การประเมิน
คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๑ ข&อ

มีการดําเนินการ
๒หรือ ๓ ข&อ

มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข&อ

มีการดําเนินการ
๖ ข&อ

มีการดําเนินการ
๗ ข&อ

การประเมินตัวเอง
เป^าหมาย
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ผลการดําเนินงาน
๕

คะแนนการประเมินตัวเอง
๓

การบรรลุเป^าหมาย
บรรลุ

๑๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๘
ชนิดของตัวบงชี้
ชวงเวลาข*อมูล

ระดับความสําเร็จของการเสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให&กับนิสิต
ผลผลิต/ผลกระทบ
ปHการศึกษา

เกณฑ"การประเมิน
๑. มีการกําหนดพฤติกรรมด&าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่
ต&องการสงเสริมไว&เป"นรายลักษณ
อักษร
๒. มีการถายทอดหรือเผยแพร
พฤติกรรมด&านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิตที่ต&องการสงเสริมตามข&อ
๑ ไปยังผู&บริการ คณาจารย นิสิต
และผู&เกี่ยวข&องทราบอยางทั่วถึงทั้ง
สถาบัน
๓. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด&านคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในข&อ ๑ โดยระบุ
ตัวบงชี้และเปsาหมายวัดความสําเร็จ
อยางชัดเจน
๔. มีการประเมินโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิต ตามตัวบงชี้และเปsาหมายที่
กําหนดในข&อ ๓ โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปsาหมายอยางน&อย
ร&อยละ ๙๐ ของตัวบงชี้
๕. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข&องกับ
นิสิตที่ได&รับการยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณ ด&านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ
เกณฑ"การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข&อ

การประเมินตัวเอง
เป^าหมาย
๕

การดําเนินงาน
หนวยวิทยบริการได&มีการจัดทําปsายที่
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต

เอกสาร/หลักฐาน
ปsายประชาสัมพันธสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

หนวยวิทยบริการได&มีการเผยแพร
พฤติกรรมด&านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นิสิต ไปยังผู&บริการ คณาจารย นิสติ และ
ผู&เกี่ยวข&องทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน

ปsายประชาสัมพันธ
คูมือนิสิต

หนวยวิทยบริการได&มีการจัดกิจกรรม /
โครงการที่สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด&านคุณธรรมจริยธรรม
โดยระบุตัวบงชี้และเปsาหมายวัด
ความสําเร็จอยางชัดเจน
หนวยวิทยบริการ ได&มีการประเมินโครงการ
หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิต ตามตัวบงชี้และเปsาหมายที่กําหนด

สรุปและประเมินผลโครงการสงเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด&านคุณธรรม
จริยธรรม
สรุปและประเมินผลโครงการสงเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด&านคุณธรรม
จริยธรรม

หนวยวิทยบริการ มีนิสิตทีไ่ ด&รับการยกยอง ใบประกาศเกียรติคณ
ุ
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด&านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๒ ข&อ

มีการดําเนินการ
๓ ข&อ

มีการดําเนินการ
๔ ข&อ

มีการดําเนินการ
๕ ข&อ

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตัวเอง

การบรรลุเป^าหมาย

๕

5

บรรลุ

๑๖

ตัวบงชี้ที่ ๒.๙ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได&ปฏิบัติศาสนกิจหรือได&งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่งปH
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต/ผลกระทบ
ชวงเวลาข*อมูล ปHการศึกษา
เกณฑ"การประเมิน

การดําเนินงาน

บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด*ปฏิบัติศาสนกิจ หนวยวิทยบริการๆ ได&มีหลักสูตรการเรียนการ
หรือได*งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ สอนที่มกี ารกําหนดวัตถุประสงคหรือเปsาหมาย
ภายในหนึ่งป5
ของการผลิตบัณฑิตไว&อยางชัดเจน

เอกสาร/หลักฐาน
๑. หลักสูตรการเรียนการสอน

๑๗

องค"ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานิสิต
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระบบกลไกการให&คําปรึกษาและบริการด&านข&อมูลขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
ชวงเวลาข*อมูล ปHการศึกษา
เกณฑ"การประเมิน
๑. มีการจัดบริการให&คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวทางการใช&ชวี ิตแก
นิสิต

การดําเนินงาน
๑. หนวยวิทยบริการรวมกับวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราชแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเพื่อให&
คําปรึกษาทางวิชาการจากการแนะแนวการ
เรียนและการดํารงตนแกนิสิต

๒. มีการจัดบริการข&อมูลขาวสารที่เป"น
ประโยชนตอนิสิต

๑. หนวยวิทยบริการมีการบริการข&อมูล
ขาวสารที่เป"นประโยชนแกนิสิตผานปsาย
ประชาสัมพันธ
เว็บไซตหนวยวิทยบริการและอีเมลนิสิต
๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
๑. หนวยวิทยบริการมีการจัดโครงการ
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
นิสิต
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นิสิต
๔. มีการจัดบริการข&อมูลขาวสารที่เป"น
ประโยชนตอศิษยเกา
๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู&
และประสบการณแกศิษยเกา
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให&บริการในข&อ ๑-๓ ทุกข&อไมต่ํากวา
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การให&บริการมาใช&เป"นข&อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองตอความ
ต&องการของนิสิต

เกณฑ"การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข&อ

๑. หนวยวิทยบริการมีการบริการข&อมูล
ขาวสารที่เป"นประโยชนแกศิษยเกาผานปsาย
ประชาสัมพันธ
เว็บไซตหนวยวิทยบริการ แกศิษยเกา
ไมมี

เอกสาร/หลักฐาน
๑. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปH
การศึกษา ๒๕๕๔
๒. บันทึกการให&คําปรึกษาปHการศึกษา
๒๕๕๔
แบบประเมินการให&คําปรึกษาของนิสิต
ที่มีตออาจารย
๑. หน&าเว็บไซร&ข&อมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธ
๒. เว็บไซต facebook ของหนวยวิทย
บริการ
๑. สรุปโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนิสิต
- สรุปโครงการคายอาสา
- สรุปโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๑. หน&าเว็บไซร&ข&อมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธ
๒. เว็บไซต facebook ของหนวยวิทย
บริการ
ไมมี

๑. หนวยวิทยบริการได&มีการประเมินผลการ ๑. แบบประเมินการให&คําปรึกษาและ
ให&คําปรึกษาและการบริการข&อมูลแกนิสิต
บริการวิชาการข&อมูลแกนิสิต
๒. สรุปผลการประเมินการให&
คําปรึกษาและบริการวิชาการข&อมูลแก
นิสิต
๑. หนวยวิทยบริการได&มีการแจ&งผลการ
๑. รายงายการประชุมประจําเดือน
ประเมินการให&คําปรึกษา

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข&อ

มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข&อ

มีการดําเนินการ
๖ ข&อ

มีการดําเนินการ
๗ ข&อ

๑๘

การประเมินตัวเอง
เป^าหมาย
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ผลการดําเนินงาน
๕

คะแนนการประเมินตัวเอง
๓

การบรรลุเป^าหมาย
บรรลุ

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
ชวงเวลาข*อมูล ปHการศึกษา
เกณฑ"การประเมิน
๑. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูต& าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกด&าน

๒. มีกิจกรรมให&ความรู&และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต

การดําเนินงาน
หนวยวิทยบริการมีแผนในการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต โดยมีการจัดโครงการ การศึกษา
ดูงาน
จัดโครงการทัศนศึกษา เพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต
ทุกด&านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หนวยวิทยบริการได&จดั กิจกรรม โครงการ
ปฐมนิเทศและนิสิตกับการประกันคุณภาพ

เอกสาร/หลักฐาน
๑.แผนปฏิบัติการ
๒. สรุปโครงการ การศึกษาดูงาน
การจัดโครงการทัศนศึกษา

๑.สรุปโครงการปฐมนิเทศ
๒. สรุปโครงการสัมมนานิสิตกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๓. มีการสงเสรอมให&นิสิตนําความรู&ด&านการ หนวยวิทยบริการได&สงเสริมให&นิสติ จัด
๑. สรุปโครงการ / กิจกรรม กิจกรรม
ประกันคุณภาพไปใช&ในการจัดกิจกรรมที่
กิจกรรม ดังนี้
เทศนมหาชาติ สงเสริมให&นิสิตแสดง
ดําเนินการโดยนิสิตอยางน&อย ๕ ประเภท
สามีจิกรรมตอครูอาจารยกอน
๑) กิจกรรมเทศนมหาชาติ
สําหรับปริญญาตรี ละอยางน&อย ๒
๒) สงเสริมให&นิสิตแสดงสามีจิกรรมตอ เข&าพรรษา
ประเภทสําหรับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรม
ครูอาจารยกอนเข&าพรรษา
๒.สรุปกิจกรรมไหว&ครู
ตอไปนี้
๓) กิจกรรมไหว&ครู
๓.สรุปกิจกรรมการศึกษาดูงานนอก
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
๔) กิจกรรมการศึกษาดูงานนอก
สถานที่
บัณฑิตที่พึงประสงค
สถานที่
๔. สรุปกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อ
- กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ
๕) กิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อ
สงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สงเสริมสุขภาพ
๕.สรุปกิจกรรมรับน&อง
สิ่งแวดล&อม
๖) กิจกรรมรับน&อง
๖.สรุปกิจกรรมคายอาสา
- กิจกรรมเสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรม
๗) กิจกรรมคายอาสา
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๔. มีการสนับสนุนให&นิสิตสร&างเครือขาย
หนวยวิทยบริการได&จดั กิจกรรมโครงการ
๑. สรุปโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตปH
พัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัยและระหวาง ปฐมนิเทศและนิสิตกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมรวมกัน
การศึกษาและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู& ๒.สรุปโครงการสัมมนานิสิตกับการ
กับตัวแทนนิสิตจากสถาบันอื่น
ประกันคุณภาพการศึกษา
๕. มีการประเมินความสําเร็จตาม
หนวยวิทยบริการได&มีการประเมินผลการจัด ๑. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา โครงการ / กิจกรรมที่ได&ดําเนินการไปแล&ว
นิสิต
๖. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หนวยวิทยบริการนําผลการประเมินโครงการ ๑. รายงานการประชุมประจําเดือน
/ กิจกรรม ทีไ่ ด&ดําเนินการไปแล&ว แจ&งตอที่
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประชุมประจําเดือนเพื่อนําไปปรับปรุงการจัด
นิสิต
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต

๑๙

เกณฑ"การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข&อ

การประเมินตัวเอง
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คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๒ ข&อ

มีการดําเนินการ
๓ หรือ ๔ ข&อ

มีการดําเนินการ
๕ ข&อ

มีการดําเนินการ
๖ ข&อ

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตัวเอง

การบรรลุเป^าหมาย

๕

๔

บรรลุ

องค"ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ ๖.๓ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต/ผลกระทบ
ชวงเวลาข*อมูล ปHการศึกษา
เกณฑ"การประเมิน
การดําเนินงาน
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย หนวยวิทยบริการได&จดั ทําแบบ
ที่กอให&เกิดวัฒนธรรมที่ดี
ประเมินการมีสวนรวมของบุคลากรที่
กอให&เกิดวัฒนธรรม
๒. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแตงอยางสุนทรี
๓. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนให&สวยงาม
สอดคล&องกับธรรมชาติ และเป"นมิตรกับสิง
แวดล&อม
๔. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอ
กิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต หนวยวิทยบริการได&จดั ทําแบบ
ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และนิสิตในด&านการพัฒนาตอการ
จัดบริการแกนิสิต

เอกสาร/หลักฐาน
แบบประเมินมีสวนรวมของบุคลากรที่
กอให&เกิดวัฒนธรรม

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตด&านสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม

๒๐

เกณฑ"การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข&อ

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๒ ข&อ

มีการดําเนินการ
๓ ข&อ

มีการดําเนินการ
๔ ข&อ

มีการดําเนินการ
๕ ข&อ

การประเมินตัวเอง
เป^าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตัวเอง

การบรรลุเป^าหมาย

๒

๒

บรรลุ

๒

องค"ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ ๙.๑ ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
ชวงเวลาข*อมูล ปHการศึกษา
เกณฑ"การประเมิน

การดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

๑. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล&องกับพันธกิจและการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับวิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๒. มีการกําหนดนโยบายและให&
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู&บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย
๓. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

หนวยวิทยบริการ มีคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคอยติดตาม
เก็บข&อมูลและการประเมินผลการและ
ดําเนินงานของหนวยวิทยบริการ

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๒. รายงานการประชุม
ประจําเดือนปHการศึกษา๒๕๕๔

หนวยวิทยบริการ มีการประชุมชี้แจง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาและจัดกิจกรรมให&ความรู&แก
นิสิตเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

๑. รายงานการประชุม
ประจําเดือนปHการศึกษา๒๕๕๔
๒. สรุปกิจกรรมนิสิตกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

หนวยวิทยบริการได&มีการจัดหลักสูตร
การสอนรวมกับมหาลัยในการกําหนด
ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
๔. มีการดําเนินงานด&านการประกัน หนวยวิทยบริการ มีคณะกรรมการการ
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ&วน ประกันคุณภาพการศึกษาคอยติดตาม
ประกอบไปด&วย ๑) การควบคุม
เก็บข&อมูลและการประเมินผลการและ
ติดตามการดําเนินงานและการ
ดําเนินงานของหนวยวิทยบริการ
ประเมินคุณภาพ ๒) มีการจัดทํา
รายงานประจําปHที่เป"นราบงานการ
ประเมินคุณภาพตอสภา
มหาวิทยาลัยและสํานักงาน

องคประกอบและตัวบงชี้การจัด
การศึกษาในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๒. รายงานการประชุม
ประจําเดือนปHการศึกษา๒๕๕๔

๒๑

คณะกรรมการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลาโดยเป"นรายงานที่มี
ข&อมูลครบถ&วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดใน
CHE QA Online ๓)การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
๕. มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลให&มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธ ทุกตัวบงชี้

หนวยวิทยบริการได&มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงมาวางแผนในการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ ตามเกณฑ
ที่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา(สมส)
และกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)และ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

๑. แผนปฏิบัติการประจําปH๒๕๕๔
๒. องคประกอบและตัวบงชี้สวน
จัดการศึกษาในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑที่ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษา(สมส)และกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ)และตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๖.มีระบบสารสนเทศที่ให&ข&อมูล
หนวยวิทยบริการๆมีระบบสารสนเทศ ๑. เว็บไซตการประกันคุณภาพ
สนับสนุนการประกันคุณภาพทาง
ที่ให&ข&อมูลสนับสนุนการประกัน
ทางการศึกษา
การศึกษาภายในครบทั้ง ๙
คุณภาพทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ ๒. ฐานข&อมูลการประกันคุณภาพ
องคประกอบ
การทํางานในยุคป[จจุบัน
ทางการศึกษา
๗. มีสวนรวมของผู&มีสวนได&สวนเสีย หนวยวิทยบริการได&ทําการประเมิน
๑. แบบการประเมินความพึงพอใจ
ในการประกันคุณภาพทางการศึกษา ความพึงพอใจจากนิสิตและผู&ใช&บัณฑิต จากนิสิตและผูใ& ช&บัณฑิต
โดยเฉพาะนิสิต ผู&ใช&บัณฑิตและ
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู&ใช&บริการตามพันธกิจของ
จากนิสิตและผู&ใช&บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
๘. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู& หนวยวิทยบริการมีการแลกเปลี่ยน
๑. เอกสารการประชุมการประกัน
ด&านการประกันคุณภาพการศึกษา เรียนรู&ด&านการประกันคุณภาพ
คุณภาพทางการศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัยและกิจกรรม การศึกษาระหวางวิทยาลัยสงฆพุทธชิน
รวมกัน
ราช
๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด&าน หนวยวิทยบริการมีเว็บไซตในการ
เว็บไซตเผยแพรข&อมูลการประกัน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่
เผยแพรข&อมูลการศึกษาและการ
คุณภาพทางการศึกษา
หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให& ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเผยแพร
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใช&
ตอสาธารณชน
ประโยชน

๒๒

เกณฑ"การประเมิน
คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๑ ข&อ

มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข&อ

มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๖ ข&อ

มีการดําเนินการ
๗ หรือ ๘ ข&อ

มีการดําเนินการ
๙ ข&อ

การประเมินตัวเอง
เป^าหมาย
6

ผลการดําเนินงาน
๖

คะแนนการประเมินตัวเอง
๓

การบรรลุเป^าหมาย
บรรลุ

๒๓

บทที่ ๓
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน
ประเภทสถาบัน กลุม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ ๒ ของสถาบันที่เน&นระดับปริญญาตรี
ตาราง ส ๑. ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
องค"ประกอบคุณภาพ
องค"ประกอบที่ ๑
ตัวบงขี้ที่ ๑.๑
คะแนนเฉลี่ยองค"ประกอบที่ ๑
องค"ประกอบที่ ๒
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖
ตัวบงชี้ที่ ๒.๘
ตัวบงชี้ที่ ๒.๙
คะแนนเฉลี่ยองค"ประกอบที่ ๒
องค"ประกอบที่ ๓
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒
คะแนนเฉลี่ยองค"ประกอบที่ ๓
องค"ประกอบที่ ๖
ตัวบงชี้ที่ ๖.๓
คะแนนเฉลี่ยองค"ประกอบที่ ๖
องค"ประกอบที่ ๙
ตัวบงชี้ที่ ๙.๑
คะแนนเฉลี่ยองค"ประกอบที่ ๙

เป^าหมาย

ผลการดําเนินงาน

4

๔

3
3

๔
๑

๓
๐.๓
๔
๔

3

4
4

4

๔
ร&อยละ ๗๐

คะแนนการประเมิน
นบ
สกอ

3
3
3

ร&อยละ ๗๐
12

4

๕

๔
๔

3
3
6

๔

๒

3
3

๗

๕

3
3

๒๔

ตาราง ส ๒ ผลการประเมินตนเองตามองค"ประกอบคุณภาพ
องค"ประกอบที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
เฉลี่ยทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

ปaจจัยนําเข*า
สกอ
นวบ
๒.๒,๒.๓,๒.๕

๒.๒ , ๒.๕
-

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต/ผลกระทบ
สกอ
นวบ
สกอ
นวบ
๑.๑
๑.๑
๒.๑,๒.๔,๒.๖,๒.๗ ๒.๑ , ๒.๖
๒.๘
๒.๘ ,๒.๙
๓.๑,๓.๒
๓.๑ , ๓.๒
๖.๓
๙.๑
๙.๑

ผลการประเมิน

(พระครูโกวิทบุญเขต)
รองประธานหนวยวิทยบริการฯ จังหวัดตาก
ปฏิบัติหน&าที่แทนประธานหนวยฯ

รวม
สกอ

นวบ

-

