
บทท่ี ๑ 
บทนํา 

๑.๑  ชือ่ส�วนงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป�นมาโดยย�อ 
 หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
วัดท�านา จังหวัดตาก เดิมมีฐานะเป"นโครงการขยายห&องเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ� (ป.บส.) ตามมติของสภาวิชาการฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/๒๕๕๔  

พ.ศ. 2551  สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
คร้ังที่ 3/2551 เม่ือวันที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. 2551 ที่ประชุมมีมติให&เป<ดหน�วยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช ณ วัดท�านา ตําบลหนองบัวใต& อําเภอเมือง จังหวัดตาก และอนุมัติให&เป<ด
สอนหลักสูตรพุทธศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป@การศึกษา 2551 

พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเร่ือง เป<ดหน�วยวิทย
บริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดท�านา         
ตําบลหนองบัวใต& อําเภอเมือง จังหวัดตาก ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 และประกาศเร่ือง 
อนุมัติให&เป<ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป@การศึกษา 2551 

พ.ศ. 2552  สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 2/2552  เม่ือวันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. 2552 ที่ประชุมมีมติให&เป<ดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ ป@การศึกษา 2552  

พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเร่ือง อนุมัติเป<ดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สําหรับบรรพชิตและ
คฤหัสถ�) ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 

พ.ศ. 2552  วันที่ 5 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2552  ประกอบพิธีเป<ดหน�วยวิทยบริการอย�างเป"น
ทางการ โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย            
เป"นประธานในพิธีและกําหนด วันที่ 5 กุมภาพันธ� ของทุกป@เป"นวันทําบุญครบรอบวันเป<ดหน�วย
วิทยบริการฯ    

พ.ศ. 2555  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 2/2555  เม่ือวันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติให&เป<ดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร 5 ป@ (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ�) ป@
การศึกษา 2555  

พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเร่ือง อนุมัติเป<ดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร 5 ป@ (สําหรับบรรพชิตและ
คฤหัสถ�)  ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555 



๒ 
 

พ.ศ. 2555  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 7/2555  เม่ือวันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติให&เป<ดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ�)  ป@การศึกษา 
2555  

พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเร่ือง อนุมัติเป<ดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ�)  ณ วันที่ 
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2555  สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ัง
ที่ 5/2555 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติให&เป<ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารกิจการคณะสงฆ� ณ วัดอรัญเขต อําเภอแม�สอด 

 

๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน'และพันธกิจ 
  

ปรัชญาหน�วยวิทยบริการฯ 
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร�สมัยใหม� พัฒนาจิตใจและสังคม” 
 
ปณิธาน 
“ศึกษาพระไตรป<ฎกและวิชาช้ันสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ�” 
 
วิสัยทัศน'หน�วยวิทยบริการฯ 
“มุ�งพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯให&เป"นศูนย�กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยจัดการศึกษา

พัฒนาองค�ความรู& บูรณาการกับศาสตร�สมัยใหม�เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมให&มีคุณภาพอย�าง
ยั่งยืน” 
  

พันธกิจหน�วยวิทยบริการฯ 
หน�วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

มุ�งปฏิบัติภารกิจหลักที่สําคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได&มาตรฐานสากล โดย
จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนําความรู&ทางด&านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร�
สมัยใหม� ให&เกิดเป"นองค�ความรู&ที่นําไปสู�การพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจที่สําคัญ 5 ด&าน 
ดังนี้ 

1) มุ�งเน&นการผลิตบัณฑิตให&มีความรอบรู&ด&าน คุณธรรมจริยธรรม มีมนุษย�สัมพันธ� และ



๓ 
 

ความรับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะห�อย�างมีเหตุผล เพ่ือให&สามารถปฏิบัติงานได&อย�างมี
ประสิทธิภาพ  

2) มุ�งส�งเสริมการศึกษา ค&นคว&าวิจัยด&านพระพุทธศาสนา เพ่ือสร&างองค�ความรู&ใหม�ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย� สังคมและสิ่งแวดล&อม รวมทั้งสร&างเครือข�ายร�วมกับองค�กรและสถาบัน
ต�างๆ เพ่ือสร&างบุคลากรทางการวิจัยให&เป"นมาตรฐานสากล 

3) มุ�งเน&นบริการวิชาการด&านพระพุทธศาสนาแบบสหวิทยาการ รวมทั้งส�งเสริมการเรียนรู&
และให&ความร�วมมืออันดีกับสังคม 

4) มุ�งส�งเสริมการศึกษาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการมีส�วนร�วมในการ
ดํารงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการอยู�ร�วมกันอย�างมีเอกลักษณ�และศักด์ิศรี เพ่ือเป"นการ
สร&างวัฒนธรรม ค�านิยมที่พึงประสงค�ให&เกิดข้ึนแก�บุคคล องค�กรและสังคม  

5) ปรับปรุงโครงสร&างองค�กร กฎระเบียบ และการบริหาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ให&เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

๑.๓ โครงสร.างการบริหารหน�วยวิทยบริการฯ 

 

๑.๔  รายชื่อคณะกรรมการบริหารหน�วยวิทยบริการฯ 
 ๑. พระศรีรัตนมุนี       ประธานบริหารหน�วย 
 ๒. พระครูปลัดเถรานุวัตร     กรรมการ 
 ๓. นายอํานาจ   ทาป<น   กรรมการ 
 ๔. นายดอนล�าร�   เสนา   กรรมการ 
 ๕. พระครูโกวิทบุญเขต   กรรมการผู&ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. พระราชวิทยาคม     กรรมการผู&ทรงคุณวุฒิ 
 ๗. พณฯ อดุร  ตันติสุนทร  กรรมการผู&ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นายวรพล  วรสุวรรณโรจน�  กรรมการและเลขานุการ 



๕ 
 

๑.๕   หลักสูตรและจํานวนนิสิต 
 ๑. ระดับประกาศนียบัตรเป2ดสอน ๑ หลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ� (ป.บส.) 
๒ ระดับปริญญาตรี เป2ดสอน ๒ คณะ คือ คณะสังคมศาสตร' และ คณะครุศาสตร' 

คณะสังคมศาสตร' มี ๓ สาขา 
๑. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๒. สาขาวิชารัฐศาสตร� วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ 
๓. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�  

คณะครุศาสตร' มี ๑ สาขา 
๑. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

 
ปWจจุบันหน�วยวิทยบริการ วิทยาลยัสงฆ�พุทธชินราช จังหวัดตาก มีจํานวนนิสิต ดังต�อไปนี ้
 

คณะ   สาขา/หลักสูตร สถานะ
นิสิต 

ป7การศึกษา ๒๕๕๖ 
ป7ท่ี
๑ 

ป7ท่ี 
๒ 

ป7ท่ี 
๓ 

ป7ท่ี 
๔ 

 
รวม 

สังคมศาสตร' 

หลักสูตร (ปบส.) บรรพชิต ๒     
การจัดการเชิงพุทธ บรรพชิต 6     

รัฐศาสตร'/เอกบริหารรัฐกิจ 
บรรพชิต   4   
คฤหัสถ'   53   

รัฐประศาสนศาสตร' 
บรรพชิต 2 6    
คฤหัสถ' 46 51    

ครุศาสตร' การสอนภาษาไทย 
บรรพชิต  ๓    
คฤหัสถ' 35 20    

 



๖ 
 

๑.๖  อาจารย'และบุคลากร 
  อาจารย'ประจําหลักสูตร/รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๑. นายบุญเตือน  ทรัพย�เพชร 
๒. พระครูบรมธาตุกิจจาทร 
๓. พระอธิการเฉลย  ฉนฺทโก 
๔. นายสงคราม  มนัสสา 
๕. นายครวญ  ลิ้มสุวรรณ 
 

  อาจารย'ประจําหลักสูตร/รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร'/รัฐประศาสนศาสตร' 
๑. ดร.วีระ  จุฑาคุปต� 
๒. นายอํานาจ  สาเขตร� 
๓. นางธีรพร  ไทยแท& 
๔. นายอํานาจ  ทาป<น 
๕. พระมหาจักรพันธ�  จกฺกวโร 
 

  อาจารย'ประจําหลักสูตร/รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๑. รศ.บุญเรือน  พ่ึงผลพูล 
๒. ผศ.ปราณี  บุญมัติ 
๓. ผศ.ชนาฎ  จันทะโก 
๔. ผศ.เอมอร  เนียมน&อย 
๕. นางอุบลรัตน�  ตันตระกูล 
 

  เจ.าหน.าท่ี    
๑. พระกําทอน  สุธมฺโม  เจ&าหน&าที่ห&องสมุด 
๒. พระเจริญ  ป[ฺญาวชิโร  เจ&าหน&าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. นางสาวพนมพร  เมฆพัฒน�  เจ&าหน&าที่ทะเบียนและวัดผล 
๔. นางศุภวรรณ  จันทร�พวง  เจ&าหน&าที่การเงิน 
๕. นางสาวณัฐชยา  วงษา  เจ&าหน&าที่บัญชี 
๖. นางทัศนีย�  เน่ืองดัด  เจ&าหน&าที่ธุรการ/พัสดุ 
๗. นางออน  ขําศิริ   แม�บ&าน 

 



๗ 
 

๑.๗  ข.อมูลพื้นฐานโดยย�อเกีย่วกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
   งบประมาณ/แหล�งที่มาของงบประมาณ  

๑.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
๒.  ค�าธรรมเนียมการศึกษา 
๓.  การบริการวิชาการ 
๔.  เงินอุดหนุนจากวัดท�านา 
๕.  การจัดโครงการระดมทุนประเภทต�าง ๆ 

      ๖.  การบริจาคทั่วไป 
 
 ค�าใช.จ�ายในการดําเนินงานแต�ละหมวดรายการในป7งบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

ท่ี หมวดรายการ ป7งบประมาณ ๒๕๕๖ 
๑ หมวดเงินเดอืนละค�าจ&างประจํา 2,219,940.00 
๒ หมวดค�าตอบแทน 714,758.75 
๓ หมวดค�าใช�สอย 333,689.75 
๔ หมวดค�าวัสดุ 60,739.50 
๕ หมวดค�าสาธารณูประการ 143,038.12 
๖ หมวดค�าครุภัณฑ� 141,200.00 
๗ หมวดค�าสนับสนุนโครงการ 682,703.00 
๘ หมวดอื่นๆ 139,800.40 

รวมจํานวนเงิน 4,435,869.52 
 

 



๘ 
 

อาคารสถานท่ี 
 หน�วยวิทยบริการฯ จังหวัดตากมีอาคาร ๗ หลัง   

๑. อาคารเรียนหน�วยวิทยบริการ 
๒. อุดรอุปถัมภ�    
๓. อาคารโกวิทบูรณะ 
๔. อาคารชลธิศพัฒนา     
๕. อาคารประชาวิวัฒน�  
๖. อาคารณัฐวุฒิ 
๗. อาคารหอประชุมพณฯอุดร ตันตสิุนทร    

 โดยมีการจําแนกห&องเรียนดังน้ี 
๑. อาคารเรียนหน�วยวิทยบริการฯ ประกอบด.วย 
 ๑) ห&องสํานักงาน     จํานวน  ๑ ห&อง 
 ๒) ห&องฝ_ายบริหาร/ฝ_ายนิติกร   จํานวน  ๑ ห&อง 
 ๓) ห&องสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  จํานวน  ๑ ห&อง 
 ๔) ห&องคอมพิวเตอร�เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  ๑ ห&อง 
 ๕) ห&องประชุม     จํานวน  ๒  ห&อง 
 ๖) ห&องเรียน     จํานวน  ๕ ห&อง 
 ๗) ห&องสถานีวิทย ุMcutakRadio  จํานวน  ๑ ห&อง 
 ๗) ห&องนํ้า-สุขา     จํานวน  ๒๐ ห&อง 
๒. อาคารอุดรอุปถัมภ' ประกอบด.วย 
 ๑) ห&องเรียน      จํานวน  ๑ ห&อง 
 ๒) ห&องฝ_ายทะเบียนและวัดผล   จํานวน  ๑ ห&อง 

๓) ห&องนํ้า-สุขา     จํานวน  ๖ ห&อง 
๓. อาคารโกวิทบูรณะ ประกอบด.วย 
 ๑) ห&องสมุด      จํานวน  ๑ ห&อง 
 ๒) ห&องฝ_ายวางแผนและวิชาการ  จํานวน  ๑ ห&อง 

๓) ห&องนํ้า-สุขา     จํานวน  ๖ ห&อง 
๔. อาคารชลธิศพัฒนา ประกอบด.วย 
 ๑) ห&องเรียน      จํานวน  ๑ ห&อง 
 ๒) ห&องสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  จํานวน  ๑ ห&อง 



๙ 
 

 ๓) ห&องปฏิบัติการสอน    จํานวน  ๑ ห&อง 
๔) ห&องนํ้า-สุขา     จํานวน  ๔ ห&อง 

๕. อาคารประชาวิวัฒน' ประกอบด.วย 
 ๑) ห&องเรียน      จํานวน  ๑ ห&อง 
 ๒) ห&องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�  จํานวน  ๑ ห&อง 
 ๓) ศูนย�ทํานุพระพุทธศาสนาวัฒนธรรม จํานวน  ๑ ห&อง 

๓) ห&องนํ้า-สุขา     จํานวน  ๔ ห&อง 
๖. อาคารณัฐวุฒิ ประกอบด.วย 
 ๑) ห&องฝ_ายกิจการนิสิต    จํานวน  ๑ ห&อง 
 ๒) ห&องสมาคมศิษย�เก�า    จํานวน  ๑ ห&อง 
 ๓) ห&องชมรมกิจกรรมต�างๆ   จํานวน  ๑ ห&อง 

๔) ห&องนํ้า-สุขา     จํานวน  ๔ ห&อง 
๗. อาคารหอประชุม พณฯอุดร ตันติสุนทร ประกอบด.วย 
 ๑) ห&องเรียน      จํานวน  ๓ ห&อง 
 ๒) ห&องประชุมใหญ�    จํานวน  ๑ ห&อง 

๓) ห&องนํ้า-สุขา     จํานวน  ๑๒ ห&อง 
 

เทคโนโลยีท่ีใช.ในสํานักงานและส่ือการเรียนการสอนอุปกรณ'การสอน 
๑) ห.องสมุด  

๑.๑) ระบบอินเตอร�เน็ตในห&องสมุดเช่ือมต�อด&วยระบบ VPN เครือข�าย
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (vpn-mcu) ด&วยวงจรสื่อ
สัญญาณความเร็วสูงเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ� ห&องเรียน หน�วยวิทยบริการ และสถาบัน
สมทบ โดยการเช�าใช&วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
๑.๒) ระบบห&องส มุดอิ เล็กทรอนิกส�   VTLS เชื่ อมโยงกับ           
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ� 
ห&องเรียน หน�วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ 
๑.๓) ระบบอินเตอร�เน็ต Fiber Optic ความเร็ว ๓๐/๕ MB โดยการ    
เช�าใช&ของวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) พร&อมคอมพิวเตอร�สืบค&น จํานวน  ๔  เคร่ือง 



๑๐ 
 

๑.๔) หนังสอื  จํานวน  ๕,๐๐๐  เล�ม 
  ๒) ห.องคอมพิวเตอร'เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๑) ระบบอินเตอร�เน็ตเช่ือมต�อด&วยระบบ  VPN เครือข�ายของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (vpn-mcu) ด&วยวงจรสื่อ
สัญญาณความเร็วสูงเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ� ห&องเรียน หน�วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ 
โดยการเช�าใช&วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
๒.๒)  ระบบอินเตอร�เน็ต  Fiber Optic ความเร็ว ๓๐/๕ MB  ผ�านระบบ 
Saver และระบบโครงข�าย mcutaknet  โดยการเช�าใช&ของวิทยาลัยสงฆ�
พุทธชินราช กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
๒.๓) เว็บไซต� www.mcutak.com เช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ� ห&องเรียน หน�วยวิทยบริการ และ
สถาบันสมทบ พร&อมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน� ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส� สามารถดาวน�โหลดข&อมูลต�างๆ มคอ.๓ สื่อและเอกสาร
ประกอบการสอนได& 

   ๒.๔) เคร่ืองคอมพิวเตอร� จํานวน  ๓๑  เคร่ือง 
   ๒.๕) โน&ตบุ�ก   จํานวน  ๔๐  เคร่ือง 
   ๒.๖) Mobile  จํานวน  ๑๐๐  เคร่ือง 
   ๒.๗) โปรเจคเตอร�  จํานวน  ๑  เคร่ือง 
   ๒.๘) โต�ะ/เก&าอี ้  จํานวน  ๓๑  ชุด 
  ๓) ห.องสํานักงาน ห.องสาขาวิชา ห.องสมาคมศิษย'เก�า ศูนย'ทํานุฯ 
   ๓.๑) เคร่ืองคอมพิวเตอร� จํานวน  ๖  เคร่ือง 
   ๓.๒) เคร่ืองถ�ายเอกสาร จํานวน  ๒  เคร่ือง 
   ๓.๓) อุปกรณ�คอมพิวเตอร� จํานวน  ๒๐  เคร่ือง 
   ๓.๔) โต�ะ/เก&าอี ้บุคลากร จํานวน  ๓๐  ชุด 
  ๔) ห.องเรียน ห.องปฏิบัติการสอน ห.องประชุม 
   ๔.๑) กระดานไวน�บอร�ด จํานวน  ๒๐  เคร่ือง 
   ๔.๒) โปรเจคเตอร�  จํานวน  ๑๖  เคร่ือง 
   ๔.๓) เคร่ืองฉายภาพ  จํานวน  ๓  เคร่ือง 
   ๔.๔) เคร่ืองขยายเสียง จํานวน  ๑๐  เคร่ือง 



๑๑ 
 

   ๔.๕) เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน  ๒๕  เคร่ือง 
   ๔.๖) โต�ะ/เก&าอี ้นิสติ  จํานวน  ๕๐๐  ชุด  
 
๑.๘ เอกลักษณ'หรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

 
นวลักษณ'นิสิต มจร 

 
M A H A C H U L A 

 
M MORALITY   มีปฏิปทาน�าเลือ่มใส 
A  AWARENESS  รู&เท�าทันความเปลีย่นแปลงทางสังคม 
H  HELPFULNESS  มีศรัทธา อทุิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
A  ABILITY   มีความสามารถในการแก&ปWญหา 
C CURIOSITY   มีความใฝ_รู&ใฝ_คิด 
H  HOSPITALITY มีน้ําใจเสียสละเพ่ือส�วนรวม 
U  UNIVERSITY   มีโลกทัศน�กว&างไกล 
L  LEADERSHIP   มีความเป"นผู&นําด&านจิตใจและปWญญา 
A  ASPIRATION  มีความมุ�งม่ันพัฒนาตนให&เพียบพร&อมด&วยคุณธรรมและ 

จริยธรรม 

 

อัตลักษณ' คุณลักษณ' ท่ีพึงประสงค' 
 

เอกลกัษณ�มหาวิทยาลยั  “บริการวิชาการด&านพระพุทธศาสนา” 
อัตลักษณ�มหาวิทยาลยั  “ประยุกต�พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม”   
อัตลักษณ�บัณฑิต   “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา”
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บทที่ ๒   
ผลการประเมินตามตัวบ�งชี้ 

 

องค'ประกอบที ่๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค' และแผนดําเนินการ 
ตัวบ�งชี้ที่ ๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ�งชี้  กระบวนการ 
ช�วงเวลาข.อมูล  ป7การศึกษา  
 

ข.อที่ เกณฑ'มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑ มีการจัดทําแผนพัฒนาที่

สอดคล&องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย โดยการมีส�วนร�วม
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
และได&รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยเป"นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย  ตลอดจน
สอดคล&องกับจุดเน&นของกลุ�ม

          หน�วยวิทยบริการฯ ได&มีการจัดทําแผนพัฒนา ระยะที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ให&สอดคล&องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย โดยการมีส�วนร�วมของบุคลากรในหน�วยวิทย
บริการ ฯ โดยเป"นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาปณิธาน ใน
โครงการจัดทําแผนประจําป@งบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ – 
๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ และได& รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหน�วยวิทยบริการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ /
๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๘ ตุลาตม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๑. แผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯ ระยะ
ที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๒. คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการจัดทํา 
แผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯ 
๓. มติคณะกรรมการบริหารหน�วยวิทย
บริการฯ ขออนุมัติแผนพัฒนาหน�วยวิทย
บริการฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) 
๔. ความเชื่อมโยงระหว�างแผนพัฒนา
หน�วยวิทยบริการฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กับแผนพัฒนา
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ข.อที่ เกณฑ'มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ป@ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

มหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๑  
๕. รายชื่อผู&เข&าร�วมประชุมประชา
พิจารณ�แผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการ ฯ
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๖. เอกสารประกอบการประชาพิจารณ�
แผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯ ระยะที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

๒ มีการถ�ายทอดแผนพัฒนาระดับ
มหาวิทยาลัยไปสู�ทุกส�วนงาน
ภายใน 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป@  แผนงบประมาณประจําป@ และ
แผนพัฒนากิจกรรมนิสิตประจําป@  

๑. รายงานสรุปผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําแผนฯ 
๒. แผนปฏิบัติการประจําป@ 
๓. แผนงบประมาณประจําป@ 
๔. แผนพัฒนากิจกรรมนิสิตประจําป@ 

๓ มีกระบวนการแปลงแผนพัฒนา
เป"นแผนปฏิบัติการประจําป@ครบ 
๔  พันธกิจ คือ ด&านการเรียน 
การสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

        หน�วยวิทยบริการฯได&จัดทําแผนกลยุทธ�ที่ช�วยในการ
แปลงแผนไปสู�แผนปฏิบัตกิารประจําป@  ทั้ง ๔ พันธกิจ 
 

๑. แผนปฏิบัติการประจําป@  
๒. แผนงบประมาณประจําป@ 
๓. แผนพัฒนากิจกรรมนิสิตประจําป@ 
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ข.อที่ เกณฑ'มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๔ มีตัวบ�งชี้ของแผนพัฒนา 

แผนปฏิบัติการประจําป@ และค�า
เป�าหมายของแต�ละตัวบ�งชี้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการประจําป@ 

       หน�วยวิทยบริการฯ ได&จัดทําตัวบ�งชี้ของแผนพัฒนา 
แผนปฏิบัติการประจําป@ และค�าเป�าหมายของแต�ละตัวบ�งชี้ ตาม
แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจําป@  

๑. แผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการ ระยะที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๒. แผนปฏิบัติการประจําป@  

๕ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป@ครบ ๔ พันธกิจ 

        หน�วยวิทยบริการฯ ได&มีการประชุมผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป@ ครบทั้ง ๔ พันธกิจ 

๑. แผนปฏิบัติการประจําป@  
๒. รายงานประจําป@  
 
 

๖ มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ�งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป@ อย�างน&อยป@ละ ๒ ครั้ง 
และรายงานผลต�อผู&บริหารเพื่อ
พิจารณา  
 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีการประชุมประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป@  

๑. มีการประชุมประเมินการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการ ระยะ
ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
แผนปฏิบัติการประจําป@ แผน
งบประมาณประจําป@ แผนพัฒนา
กิจกรรมนิสิตประจําป@ 

๗ มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ�งชี้ของแผนพัฒนา 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีการประชุมประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป@ แผนงบประมาณประจําป@ 
แผนพัฒนากิจกรรมนิสิตประจําป@ 

๑. สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป@ แผน
งบประมาณประจําป@ แผนพัฒนา
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ข.อที่ เกณฑ'มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
อย�างน&อยป@ละ ๑ ครั้ง และ
รายงาน ผลต�อคณะกรรมการ
หน�วยวิทยบริการเพื่อพิจารณา 

กิจกรรมนิสิตประจําป@  
๒. รายงานประจําป@  

๘ มีการนําผลการพิจารณา 
ข&อคิดเห็น และข&อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารหน�วยวิทย
บริการฯ ไปปรับปรุงแผน พัฒนา
และแผนปฏิบัติการประจําป@ 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีการสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป@ แผนงบประมาณประจําป@ แผนพัฒนา
กิจกรรมนิสิตประจําป@ แก�คณะกรรมการบริหารหน�วยวิทย
บริการฯ 

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหน�วยวิทยบริการฯ 
๒. รายงานประจําป@  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

เกณฑ'การประเมิน  
 

 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
๖ ข&อ ๖ ข&อ ๔ บรรลุ 

 
วิเคราะห'จุดแข็งและจุดทีค่วรพัฒนา องค'ประกอบที่ ๑ 

จุดแข็ง 
การกําหนดแผนและยุทธศาสตร�ในการพัฒนามีการระบุผู&รับผิดชอบชัดเจน ทําให&สะดวกต�อการติดตามและตรวจสอบ 

จุดทีค่วรพัฒนา 
การประชุมแผนงานต�างๆเมื่อเสร็จภารกิจแล&วต&องแจ&งให&คณะกรรมการทราบเพื่อเป"นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนงานที่และข&อตกลงที่วางไว& 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดทีค่วรพัฒนา  
  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร�ที่วางไว& 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ ๑ ข&อ มีการดําเนินการ ๒ หรือ ๓ 

ข&อ 
มีการดําเนินการ ๔ หรือ ๕ 

ข&อ 
มีการดําเนินการ  ๖ หรือ ๗ 

ข&อ 
มีการดําเนินการ ๘ 

ข&อ 



17 
 

องค'ประกอบที ่๒ การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ�งชี้ที่ ๒.๑  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ�งชี้  กระบวนการ 
ช�วงเวลาข.อมูล     ป7การศึกษา  
 

เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑. มีระบบและกลไกการเป<ดหลักสูตรใหม�
และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและดําเนินตามระบบที่กําหนด 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกการเป<ด
หลักสูตรใหม�และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา และ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการเป<ด
และป<ดหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๔  
        ในการปรับปรุงหลักสูตร ได&ดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ คือ  
๑. แต�งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๑. ประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง
ขั้นตอนการเป<ด และป<ดหลักสูตร 
พุทธศักราช ๒๕๕๔  
๒. รายงานการประชุมเพื่อพิจารณา
แต�งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๓. คําสั่งแต�งตั่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
๔. ตําสั่งแต�งตั้งอาจารย�ประจํา
หลักสูตร 
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
๖. รายงานการประชุมอาจารย�ประจํา 
อาจารย�พิเศษทุกภาคการศึกษา 
๗. สรุปรายงานผลการประเมิน
อาจารย�ผู&สอนทุกภาคการศึกษา 
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เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 ๒. มีระบบกลไกการป<ดหลักสูตรตามแนว 
ทางการปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและดําเนินตามระบบที่กําหนด 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกการป<ด
หลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอน
การเป<ดและป<ดหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๔  

๑.  ประกาศ มหาวิทยา ลัย  เ รื่อ ง
ขั้นตอนการเป<ด และป<ดหลักสูตร 
พุทธศักราช ๒๕๕๔  
 
 

๓. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินไปตามเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

        ในป@การศึกษา ๒๕๕๖ หน�วยวิทยบริการฯ ได&
ทําการเป<ดการเรียนการสอน จํานวน ๔ หลักสูตร 

๑. รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ เรื่องอนุมัติเป<ดสอน
หลักสูตร 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอนุมัติ
เป<ดสอนหลักสูตร 
๓. ฐานข&อมูลหลักสูตร ในเว็บไซต� 
๔. สําเนาหน&าปกหลักสูตรทีได&
รับทราบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
๕. คู�มือนิสิตหน�วยวิทยบริการฯ 

๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับให& 
มีการดําเนินตามข&อ ๑ ข&อ ๒ และข&อ ๓
ข&างต&นตลอดที่จัดการศึกษา 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีการแต�งตั้งคณะกรรมการ
ดังนี้ 
๑. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๒. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม 
๓. กํากับให&มีการดําเนินการเรียนการสอนให&เป"นไป

๑. คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร/รับผิดชอบหลักสูตร 
๒. คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับให&มีการ
ดําเนินการเรียนการสอนให&เป"นไปตาม
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เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ตามหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาต ิ

หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาต ิ
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร/รับผิดชอบหลักสูตร 

๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับให&มีการดําเนินการได&ครบถ&วนทั้ง 
ข&อ๑ ข&อ ๒ และข&อ ๓ ข&างต&นตลอดเวลาที่
จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรคามผลการปะเมินในข&อ ๔ 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีการแต�งตั้งคณะกรรมการ
ดังนี้ 
๑. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
๒. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการบริหารหลัวสูตร 
๓. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับให&มีการดําเนินการเรียนการสอนให&เป"นไปตาม
หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ 
 

๑. คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
๒. คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 
๓. คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการควบคุม
และดแูลหลักสูตร 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร/รับผิดชอบหลักสูตร 

๖. มีความร�วมมือในการพัฒนาและการ
บริหารหลักสูตรระหว�างมหาวิทยาลัยกับ
ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข&องกับวิชาชีพ
ของหลักสูตรมากกว�าร&อยละ ๓๐ ของ
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 
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เกณฑ'การประเมิน  
 

 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
๕ ข&อ ๕ ข&อ ๔ บรรลุ 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ ๑ ข&อ มีการดําเนินการ ๒ ข&อ มีการดําเนินการ ๓ มีการดําเนินการ  ๔ หรือ ๕ ข&อ มีการดําเนินการ ๖ ข&อ 
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ตัวบ�งชี้ที ่๒.๒   อาจารย'ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ�งชี้  ป^จจัยนําเข.า 
ช�วงเวลาข.อมูล  ป7การศึกษา 
 

เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑. คํานวณค�าร&อยละของอาจารย�ประจําที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

๑. หน�วยวิทยบริการฯ มีจํานวนอาจารย�
ประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน ๑๕ 
รูป/คน 
โดยมีอาจารย�ที่มีวุฒิปริญญาตรีจํานวน......
วุฒิปริญญาโทจํานวน ๑๔ รูป/คน วุฒิ
ปริญญาเอกจํานวน ๑ คน  
คํานวณตามสูตรที่ ๑ 

๑. ข&อมูลอาจารย� 

 

ดําเนินตามแนวทางที่ ๑  
๑. คํานวณร&อยละของอาจารย�ประจําที่มีตําแหน�งทางวิชาการ 
 

 

       = 

 

  

ร&อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

 
        อาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
               X  ๑๐๐ 
              จํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมด 
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๒. แปลงค�าร&อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ที่ได&ในข&อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย ให&คะแนนเต็ม ๕ = ร&อยละ ๖๐ 
 

คะแนนที่ได&  
 

 

 
  ๑x๑๐๐   ๑๐๐ 
๑  =        ๑๕   =        ๑๕                         
 
 
 
 
 ๖.๖x๕ 
                         =        ๑.๑ 
    ๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ร&อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
                      X ๕ 

๖๐ 
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ตัวบ�งชี้ที ่๒.๕   ห.องสมุด อุปกรณ'การศึกษา และสภาพแวดล.อมการเรียนรู. 
ชนิดของตัวบ�งชี้ ป^จจัยนําเข.า 
ช�วงเวลาข.อมูล   ป7การศึกษา 
 

เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑. มีการจัดการหรือบริการเพื่อให&นิสิตมี
เครื่องคอมพิวเตอร�ใช&ในอัตราที่สูงกว�า ๘ 
FTES ต�อเครื่อง 

        หน�วยวิทยบริการฯ ได&มีการจัดบริการ
คอมพิวเตอร�ให&แก�นิสิตเพื่อให&นิสิตมีเครื่อง
คอมพิวเตอร�ใช&ในอัตราที่สูงกว�า ๘ FTES ต�อ
เครื่อง 

๑. มีระบบอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง ด&วยวงจร   
สื่อสัญญาณ VPNเชื่อมโยงกับสถานที่ตั้ง            
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เช�าใช&วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง กับบริษัท   
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให&กับหน�วยวิทย
บริการฯ 

-หน�วยวิทยบริการใช&ระบบอินเทอร�เน็ต VPN 
เครือข�ายของมหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (vpn-mcu)                         

๑. บันทึกการเข&าให&ห&องคอมพิวเตอร� 
๒. หลักฐานการลงทะเบียนใช&ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. สัญญาเช�าใช&วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
ระหว�างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                      
ราชวิทยาลัย กับบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)                         พร&อม
รายละเอียดบริการระบบสื่อสัญญาณ               
ความเร็วสูง ระบุสถานที่ติดตั้ง                      
หน�วยวิทยบริการฯ 

๔. สัญญาเช�าใช&บริการอินเทอร�เน็ตระบบ 
Fiber Optic FTTx ความเร็ว ๓๐/๕ MB 
ระหว�างวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช กับบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) พร&อม
รายละเอียดการติดตั้ง ให&กับหน�วยวิทย
บริการฯ 
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 ๒. มีบริการห&องสมุดและแหล�งเรียนรู&อื่นๆ
ผ�านระบบเครื่องข�ายคอมพิวเตอร�และมีการ
ฝ�กอบรมการใช&งานแก�นิสิตทุกป@การศึกษา 
 

         หน�วยวิทยบริการฯ ได&จัดระบบ
ห&องสมุดออนไลน� VTLS เชื่อมต�อด&วยระบบ
อินเตอร�เน็ต Fiber Optic กับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ� หน�วยวิทยบริการ และ
ห&องเรียน พร&อมเชื่อมต�อแหล�งข&อมูลทาง
วิชาการ วิจัย วิทยานิพนธ� ตําราวิชาการ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
๑. มีระบบห&องสมุดอิเล็กทรอนิกส� VTLS 
เชื่อมโยงกับสถานที่ตั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-หน�วยวิทยบริการฯ ใช&ระบบห&องสมุด
อิเล็กทรอนิกส� VTLS ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                  
-หน�วยวิทยบริการฯ ส�งบุคลากรเข&ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการห&องสมุดอิเล็กทรอนิกส� 
VTLS ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
-หน�วยวิทยบริการฯ จัดซื้อหนังสือเข&า
ห&องสมุด   

๑. บันทึกข&อความขอใช&ระบบห&องสมุด
อิเล็กทรอนิกส� VTLS และขอส�งบุคลากร                  
เข&ารับการฝ�กอบรม 
๒. ส�วนหอสมุดกลางขออนุมัติบุคลากร
ประชุมสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการห&องสมุด
อิเล็กทรอนิกส� VTLS 
๓. วุฒิบัตรผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ห&องสมุดอิเล็กทรอนิกส� VTLS สําหรับ
บรรณารักษ�/เจ&าหน&าที่ห&องสมุด 
๔. ส�วนหอสมุดกลางรายงานสรุปผล                      
การจัดทําระบบห&องสมุดอิเล็กทรอนิกส� 
VTLS ของหน�วยวิทยบริการฯ 
๕. แผนการสอนวิชาเทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
๖. บันทึกการใช&ห&องสมุด 
๗. หลักฐานลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ห&องสมุด 

๘. เว็บเพจห&องสมุดอิเล็กทรอนิกส� VTLS  
เชื่อมโยงกับสถานที่ตั้ง  
๙. ห&องสมุดหน�วยวิทยบริการฯ 
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๑๐. เอกสารหลักฐานการจัดซื้อหนังสือ                    
เข&าห&องสมุด 

๓. มีการบริการด&านกายภาพที่เหมาะสมต�อ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต 
อย�างน&อยในด&านห&องเรียน 
ห&องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษาและ
จุดเชื่อมต�ออินเตอร�เน็ตในระบบไร&สาย 

        หน�วยวิทยบริการฯ ได&มีการบริการ
ด&านกายภาพเหมาะสมต�อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานิสิต ห&องปฏิบัติการ 
ห&องคอมพิวเตอร� 
        ระบบอินเตอร�เน็ต  Fiber Optic 
ความเร็ว ๓๐/๕ MB  ผ�านระบบ Saver และ
ระบบโครงข�าย mcutaknet  โดยการเช�าใช&
ของวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช กับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

๑. สัญญาเช�าใช&บริการอินเทอร�เน็ตระบบ 
Fiber Optic FTTx ความเร็ว ๓๐/๕ MB  
ระหว�างวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช กับบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) พร&อม
รายละเอียดการติดตั้ง ให&กับหน�วยวิทย
บริการฯ 
๒. ห&างหุ&นส�วนจํากัดตากคอมพิวเตอร�               
รายงานผลการติดตั้ง Software IBSG และ
ระบบอินเทอร�เน็ตของหน�วยวิทยบริการฯ 
๓. รายงานผลความพึงพอใจการใช&ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแหละห&องสมุด 

๔. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป"น
อื่นๆ อย�างน&อยในด&านงานทะเบียนนิสิตผ�าน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร� การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือบริการด&านอาหารและสนามกีฬา 

        หน�วยวิทยบริการฯ ได&มีการบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวก ด&าน  
    - ทะเบียนนิสิตผ�านระบบ online 
    - การลงทะเบียนผ�านระบบธนาคาร 
    - ตรวจสอบผลการเรียน  online 
    - มีการประกันชีวิต และค�ารักษาพยาบาล 
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    - บริการรถรับ-ส�งนิสิต (บรรพชิต)  
    - การบริการหอพักภายในให&กับนิสิต 
การบริการสถานที่ออกกําลังกาย 
    - มีบริการถวายภัตตาหารเพล และอาหาร
กลางวัน 
    - ทุนการศึกษา 

 
 
 
 

 

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย�างน&อยในเรื่องประปา ไฟฟ�าระบบกําจัด
ของเสีย รวมทั้งระบบและอุปกรณ�ป�องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคาร 
ต�างๆ โดยเป"นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข&อง 

        หน�วยวิทบริการฯ มีระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ในเรื่อง 
ประปาไฟฟ�า รวมทั้งอุปกรณ�ป�องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต�างๆโดยเป"นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข&อง 

๑. เอกสารการจัดชื้อหรือจัดหาในเรื่อง
ประปา ไฟฟ�า รวมทั้งระบบและอุปกรณ�
ป�องกันอัคคีภัย 
๒. สัญญาจ&างพนักงานทําความสะอาด 
๓. ประกาศของหน�วยวิทยบริการฯ เรื่อง 
การใช&อาคารสถานที่ของหน�วยวิทยบริการฯ 

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการใน 
ข&อ ๒-๕ ทุกข&อไม�ต่ํากว�า ๓.๕๑ จาก 
คะแนนเต็ม ๕ 

        หน�วยวิทยบริการฯ ได&ประเมินความ
พึงพอใจในข&อ ๒-๕ โดยมีผลการประเมิน
เฉลี่ย ๓.๗๘ ดังนี้  
๑. ความพึงพอใจของผู&ใช&บริการห&อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค&นห&องสมุด  
โดยมีค�าเฉลี่ยอยู�ที่  ๓.๖๑ 
 
 

๑. รายงายความพึงพอใจของการให&บริการ
ห&องสมุดประจําป@การศึกษา  
๒. รายงานความพึงพอใจของการใช&บริการ
ห&องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบห&องสมุด 
ประจําป@การศึกษา  
 



27 
 

เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๗. มีการนําผลประเมินคุณภาพในข&อที่ ๖ 
มาใช&เป"นข&อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 
ด&านกายภาพที่สนองต�อความต&องการของ 
ผู&รับบริการ 

         หน� วย วิทบริการฯได& มีการนําผล
ประเมินคุณภาพของบริการในข&อ ๒-๕ มา
พัฒนาการจัดบริการด&านกายภาพที่สนองต�อ
ความต&องการของผู&รับบริการดังนี้  
๑. ห&องสมุดได&เพิ่มจํานวนหนังสือที่ตรงกับ
การเ รียนการสอนให& เ พียงพอต�อความ
ต&องการของผู&ใช&บริการ 
๒. ส�วนเทคโนโลยีสารสนเทศได&ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ โดยเพิ่มความเร็วของระบบ
เครือข�ายของอินเตอร�เน็ต 
 

๑. การจัดสรรงบประมาณชื้อหนังสือ 
๒. รายงายผลการปรับปรุงความพึงพอใจของ
การให&บริการห&องสมุดประจําป@การศึกษา  
๓. รายงานการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
หน�วยวิทยบริการ ฯ 
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การประเมินตนเอง 
 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
๖ ข&อ ๖ ข&อ ๔ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ ๑ ข&อ มีการดําเนินการ ๒ หรือ ๓ 

ข&อ 
มีการดําเนินการ ๔ หรือ ๕ 
ข&อ 

มีการดําเนินการ  ๖ ข&อ มีการดําเนินการ ๗ 
ข&อ 
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ตัวบ�งชี้ที ่๒.๖   ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ�งชี้  กระบวนการ 
ช�วงเวลาข.อมูล  ป7การศึกษา 
 

เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน&นผู&เรียนเป"นสําคัญ
ทุกหลักสูตร 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน&นผู&เรียนเป"นสําคัญทุกหลักสูตร ดังนี้ 
๑. คู�มือการจัดการเรียนการสอนของอาจารย� 
๒. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาการศึกษาอิสระ
เพื่อให&นิสิตได&ศึกษาค&นคว&าและนําความรู&ไป
ประยุกต�ใช&  โดยผ�านความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลโดยอาจารย�ที่ปรึกษา ทั้งนี้ฝ_าย
การจัดการศึกษาได&จัดทําคู�มือสําหรับรายวิชา
นี้โดยเฉพาะ 
๓. กําหนดให&มีกิจกรรมโดยเน&นผู&เรียนเป"น
สําคัญทุกหลักสูตร เช�น วิชาสัมมนา การฝ�ก
ปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๔. การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรทุกสาขาวิชา 
๕. แต�งตั้ งคณะกรรมการจัดตารางเรียน

๑. คู�มือการจัดการเรียนการสอนของอาจารย� 
๒. คู�มือรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาการ 
ศึกษาอิสระ 
๓. ตัวอย�างผลงานของนิสิต 
๔. แผนการจัดสรรงบประมาณการจัด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๕. คู�มือการเข&าร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๖. รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัด
ตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา 
๘. รายงานการประชุมอาจารย�/ประจําพิเศษ 
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เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปฏิทินการศึกษา 
๖. ประชุมอาจารย�ประจํา/พิเศษ ทุกภาค
การศึกษา 
๗. เอกสาร สื่อประกอบการสอน 

๒. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของ
รายวิชาและประสบการณ�ภาคสนาม(ถ&ามี)
ก�อนการเป<ดสอนในแต�ละภาคการศึกษา 
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาต ิ

        ในป@การศึกษา ๒๕๕๖ หน�วยวิทยบริการ
ได&เป<ดการเรียนการสอนจํานวน ๓ หลักสูตร  
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓ 
หลักสูตร 
        ทุกรายวิชาที่เป<ดสอนในชั้นป@ที่ ๑ มี
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ๓) ก�อนเป<ด
ภาคการศึกษาโดยหน�วยวิทยบริการได&
ตรวจสอบเห็นชอบให&ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนตามที่ระบุไว& ใน มคอ๓ สําหรับ
หลักสูตรเก�าให&เป"นไปตามเกณฑ�มาตรฐาน
ของหลักสูตร ๒๕๕๐ โดยอาจารย�ผู&สอนเป"น
ผู& จั ด ทํ า ร า ยละ เ อี ย ด ร าย วิ ช า  ซึ่ ง ร ะ บุ
รายละเอียดต�างๆ เช�น  คําอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค� แผนการสอน จํานวนชั่วโมงการ
สอนการ วัดผลประเ มินผล และการให&

๑. ชื่อหลักสูตร 
๒. รายละเอียดของ มคอ ๓ 
๓. รายละเอียดประจําวิชา 
๔. เอกสาร สื่อประกอบการสอน 
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เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คําปรึกษา 

๓. ทุกหลักสูตรมีราชวิชาที่ส�งเสริมทักษะการ
เรียนรู&ด&วยตนเองและการให&ผู&เรียนได&เรียนรู&
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห&องเรียนหรือ
จากการทําวิจัย 

       ทุกหลักสูตร หน�วยวิทยบริการฯ ได&จัด
กิจกรรมเสริมให&นิสิตได&เรียนรู&จากการปฏิบัติ 
- ในห&องเรียน เช�น การอภิปรายกลุ�ม การ
สัมมนา การวิจัยในห&องเรียน 
- นอกห&องเรียน เช�น การฝ�กงาน การฝ�ก
ประสบการณ� และการศึกษาดูงานนอก
สถานที่  
 

๑. สรุปรายวิชาที่ส�งเสริมทักษะการเรียนรู&
ด&วยตนเองทุกหลักสูตร 
๒. สรุปโครงการศึกษาดูงานและการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
๓. รูปเล�มงานวิจัยในชั้นเรียน 

๔. มีการให&ผู&มีประสบการณ�ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน�วยงานหรือชุมชนภายนอกเข&า
มามีส�วนร�วมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

        หน� ว ย วิ ทย บ ริ ก า ร ฯ มี ก า ร ให& ผู& มี
ประสบการณ�ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน�วยงานหรือชุมชนภายนอกในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ดังนี้  
๑. เป"นอาจารย�พิเศษประจํารายวิชาที่ต&อง
อาศัยผู&มีประสบการณ� 
๒. เป"นวิทยากรบรรยายพิเศษจากการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ 

๑. หนังสือเชิญบรรยายพิเศษ 
๒. คู�มือการเข&าร�วมกิจกรรม 

๕. มีการจัดการเรียนรู&ที่พัฒนามาจาก 
งานวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ 

        อาจารย�ประจําและอาจารย�พิเศษได&
ร�วมมือกับนิสิตทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําไป

๑.  รูปเล�มงานวิจัยในชั้นเรียน 
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เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ความรู&เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงการเรียนการสอน เช�น รายงานการ

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู&เรียนที่มี
ต�อคุณภาพทางการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต�ละรายวิชาต&องไม�ตํากว�า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีการประเมินการ
สอนข อ งอ าจ า รย� ป ร ะ จํ า วิ ช า ทุ กภ าค
การศึกษา 

๑. รายงานผลการประเมินการสอนอาจารย� 

๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ�การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู&ทุกรายวิชา ตามผล
ประเมินรายวิชา 

        หน�วยวิทยบริการฯได&แจ& งผลการ
ประเ มินความพึงพอใจของ นิ สิต ที่ มีต� อ
อาจารย�ผู&บรรยายเพื่อให&อาจารย�ผู&บรรยาย
ปรับปรุงการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

๑. รายงานผลการประเมินการสอนอาจารย� 
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เกณฑ'การประเมิน  
 

 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
๕ ข&อ ๕ ข&อ ๓ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ ๑ ข&อ มีการดําเนินการ ๒ หรือ ๓ 

ข&อ 
มีการดําเนินการ ๔ หรือ ๕ ข&อ มีการดําเนินการ  ๖ ข&อ มีการดําเนินการ ๗ ข&อ 
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ตัวบ�งชี้ที ่๒.๘   ระดับความสําเร็จของการเสริมสร.างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให.กบันิสิต 
ชนิดของตัวบ�งชี้  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช�วงเวลาข.อมูล  ป7การศึกษา 
 

เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑. มีการกําหนดพฤติกรรมด&านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต&องการส�งเสริมไว&
เป"นรายลักษณ�อักษร 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีการกําหนดพฤติกรรมด&าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต&องการส�งเสริมไว& ใน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค� ๙ ประการมี 
๑. ปฏิปทาน�าเลื่อมใส 
๒. รู&เท�าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
๓. มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
๔. มีความสามารถในการแก&ปWญหา 
๕. มีความใฝ_รู&ใฝ_คิด 
๖. มีน้ําใจเสียสละเพื่อส�วนรวม 
๗. มีโลกทัศน�กว&างไกล 
๘. มีความเป"นผู&นําด&านจิตใจและปWญญา 
๙. มีความมุ�งมั่นพัฒนาตนให&เพียบพร&อมด&วยคุณธรรม 

๑. ป�ายประชาสัมพันธ�ส�งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
๒. เว็บไซต�หน�วยวิทยบริการฯ 

๒. มีการถ�ายทอดหรือเผยแพร�พฤติกรรมด&าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต&องการ
ส�งเสริมตามข&อ ๑ ไปยังผู&บริหาร คณาจารย�
นิสิตและผู&เกี่ยวข&องทราบ 

        หน�วยวิทยบริการฯ ได&มีการเผยแพร�พฤติกรรม
ด&านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ไปยังผู&บริการ 
คณาจารย� นิสิตและผู&เกี่ยวข&องทราบอย�างทั่วถึงทั้ง
ผ�านช�องทางดังนี้  

๑. เว็บไซต�หน�วยวิทยบริการฯ 
๒. ป�ายประชาสัมพันธ� 
๓. คู�มือนิสิต 
๔. สถานีวิทยุ mcutak Radio 
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เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารหน�วย 
๒. การปฐมนิเทศนิสิตใหม� ป@การศึกษา ๒๕๕๖ 
๓. เว็บไซต� 
๔. ป�ายประชาสัมพันธ� 
๕. คู�มือนิสิต 
๖. คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ 

๓. มีโครงการหรือกิจกรรมส�งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด&านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน
ข&อ ๑ โดยระบุตัวบ�งชี้และเป�าหมายวัด
ความสําเร็จอย�างชัดเจน 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีโครงการหรือกิจกรรม
ส�งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด&านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิต ตามที่กําหนดไว& ๙ ด&าน ดังนี้  
        ๑. โครงการปฏิบัติวิปWสสนากัมมัฏฐานนิสิต ซึ่ง
พัฒนานิสิตในด&าน (๑) ปฏิปทาน�าเลื่อมใส (๒)มีศรัทธา 
อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา (๓) มีความเป"นผู&นําด&าน
จิตใจและปWญญา (๔) มีศักยภาพที่มีความมุ�งมั่นพัฒนา
ตนให&เพียบพร&อมด&วยคุณธรรม 
        ๒. โครงการส�งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ อาสา
เติมปWญญาให&กับสังคม ซึ่งพัฒนานิสิตในด&าน 
(๑) ปฏิปทาน�าเลื่อมใส 
(๒) รู&เท�าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(๓) มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 

๑. รายงานผลโครงการปฏิบัติ
วิปWสสนากัมมัฏฐาน 
๒. รายงานผลโครงการส�งเสริมนิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปWญญา
ให&กับสังคม 
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เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
(๔) มีความสามารถในการแก&ปWญหา 
(๕) มีความใฝ_รู&ใฝ_คิด 
(๖) มีน้ําใจเสียสละเพื่อส�วนรวม 
(๗) มีโลกทัศน�กว&างไกล 
(๘) มีความเป"นผู&นําด&านจิตใจและปWญญา 
(๙) มีความมุ�งมั่นพัฒนาตนให&เพียบพร&อมด&วย
คุณธรรม 
 

๔. มีการประเมินโครงการหรือกิจกรรม
ส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ตามตัว
บ�งชี้และเป�าหมายที่กําหนดในข&อ ๓ โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป�าหมายอย�างน&อยร&อยละ 
๙๐ ของตัวบ�งชี้ 
 

        ๑. โครงการปฏิบัติวิปWสสนากัมมัฏฐานนิสิต
เป�าหมาย ๓๐๐ รูป/คน ผู&เข&าร�วมโครงการ จํานวน 
๔๕๖ รูป/คน บรรลุป�าหมาย  ร&อยละ ๑๕๒ 
        ๒. โครงการส�งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ อาสา
เติมปWญญาให&กับสังคม เป�าหมาย ๕๘ รูป/คน เข&าร�วม
โครงการ จํานวน ๕๗ รูป/คน คิดเป"นร&อยละ ๙๙.๙  

๑. รายงานผลโครงการปฏิบัติ
วิปWสสนากัมมัฏฐาน 
๒. รายงานผลโครงการส�งเสริมนิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปWญญา
ให&กับสังคม รุ�น ๕๘ 

๕. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข&องกับนิสิตที่
ได&รับการยกย�องชมเชยประกาศเกียรติคุณ 
ด&านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน�วยงานหรือ
องค�กรระดับชาติ 
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เกณฑ'การประเมิน  
 

 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
๔ ข&อ ๔ ข&อ ๔ บรรลุ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ ๑ ข&อ มีการดําเนินการ ๒ ข&อ มีการดําเนินการ ๓ ข&อ มีการดําเนินการ  ๔ ข&อ มีการดําเนินการ ๕ 

ข&อ 
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ตัวบ�งชี้ที ่๒.๙   บัณฑิตปริญญาตรีที่ได.ปฏิบัติศาสนกจิหรือได.งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่ง 
ชนิดของตัวบ�งชี้  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช�วงเวลาข.อมูล  ป7การศึกษา 
 

เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได&ปฏิบัติศาสนกิจ 
หรือได&งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ป@ 

        หน�วยวิทยบริการฯ ได&สํารวจนิสิต
ปริญญาตรีที่ได&ทํางานหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ป@ ป@การศึกษา ๒๕๕๖  

๑. หลักสูตรการเรียนการสอน 
๒. ฐานข&อมูลนิสิต 
๓. ระบบภาระการมีงานทําของบัณฑิต 

 

วิเคราะห'จุดแข็งและจุดทีค่วรพัฒนา องค'ประกอบที่ ๒ 
จุดแข็ง 
 ๑  มีการพัฒนาหลักสูตรอย�างต�อเนื่องและเป"นระบบ 
 ๒. อาจารย�เป"นผู&ทรงคุณวุฒิและมีประสบการโดยตรงกับวิชาที่สอน 
 ๓. ระบบห&องสมุดที่ทันสมัยและใช&ได&ทุกที่เมืองต&องการข&อมูลข�าวสาร 
จุดทีค่วรพัฒนา 

๑. การส�งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความหลากหลาย 
๒. ส�งเสริมนิสิตที่ทําคุณประโยชน�สร&างชื่อเสียงให&กับหน�วยวิทยบริการฯ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดทีค่วรพัฒนา  
๑. การพัฒนาหลักสูตรให&สอดคล&องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร&างความเชื่อมั่นให&กับหน�วยวิทยบริการฯ 
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องค'ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานิสิต 
ตัวบ�งชี้ที ่๓.๑   ระบบกลไกการให.คําปรึกษาและบริการด.านข.อมูลข�าวสาร 
ชนิดของตัวบ�งชี้ กระบวนการ 
ช�วงเวลาข.อมูล   ป7การศึกษา 
 

เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑. มีการจัดบริการให&คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวทางการใช&ชีวิตแก�นิสิต 

        หน�วยวิทยบริการฯ ร�วมกับวิทยาลัย
สงฆ�พุทธชินราชแต�งตั้งอาจารย� ที่ปรึกษา
เพื่อให&คําปรึกษาทางวิชาการด&วยการแนะ
แนวการเรียนและการดํารงตนแก�นิสิต 

๑. คําสั่งแต�งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาป@การศึกษา  
๒. บันทึกการให&คําปรึกษาป@การศึกษา 
๓. แบบประเมินการให&คําปรึกษาของนิสิตที่
มีต�ออาจารย� 

๒. มีการจัดบริการข&อมูลข�าวสารที่เป"น
ประโยชน�ต�อนิสิต 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีการบริการข&อมูล
ข�าวสารที่เป"นประโยชน�แก�นิสิตผ�านป�าย
ประชาสัมพันธ�เว็บไซต�หน�วยวิทยบริการและ
สถานีวิทยุ 

๑. หน&าเว็บไซต�ข&อมูลข�าวสารประชาสัมพันธ� 
๒. เว็บไซต� facebook ของหน�วยวิทยบริการ 
๓. ห&องสถานีวิทยุ 

๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
ประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก� 
นิสิต 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีการจัดโครงการ
กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ พั ฒ น า
ประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก�นิสิต 
เช�น กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๑. สรุปโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก�นิสิต 
- สรุปโครงการค�ายอาสา 
 

๔. มีการจัดบริการข&อมูลข�าวสารที่เป"น          หน�วยวิทยบริการฯ มีการบริการ ๑. หน&าเว็บไซต�ข&อมูลข�าวสารประชาสัมพันธ� 
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เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ประโยชน�ต�อศิษย�เก�า ข&อมูลข�าวสารที่เป"นประโยชน�แก�ศิษย�เก�าผ�าน

ป�ายประชาสัมพันธ�และเว็บไซต�หน�วยวิทย
บริการ แก�ศิษย�เก�า 
 

๒ .เ ว็ บ ไ ซ ต� ห น� ว ย วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ  แ ล ะ 
facebook ฝ_ายกิจการนิสิต 
๓.  ห&องสถานีวิทยุ 
 

๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู&และ
ประสบการณ�แก�ศิษย�เก�า 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีการจัดกิจกรรม
ให&แก�ศิษย�เก�า เพื่อเสริมสร&างความเข&มแข็ง
ให&กับศิษย�เก�า 

๑. คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย�เก�า 
๒. รายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษย�เก�า 
 

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให&บริการในข&อ ๑-๓ ทุกข&อไม�ต่ํากว�า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

  

๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให&บริการมาใช&เป"นข&อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองต�อความ 
ต&องการของนิสิต 
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เกณฑ'การประเมิน  
 

 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
๕ ข&อ ๕ ข&อ ๓ บรรลุ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ ๑ ข&อ มีการดําเนินการ ๒ หรือ ๓ 

ข&อ 
มีการดําเนินการ ๔ หรือ ๕ 
ข&อ 

มีการดําเนินการ  ๖ ข&อ มีการดําเนินการ ๗ 
ข&อ 
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ตัวบ�งชี้ที ่๓.๒   ระบบและกลไกการส�งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ชนิดของตัวบ�งชี้ กระบวนการ 
ช�วงเวลาข.อมูล   ป7การศึกษา 
 

เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตที่ส�งเสริมผลการเรียนรู&ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติทุกด&าน 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีแผนในการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยมีการจัดโครงการ 
การศึกษาดูงานจัดโครงการทัศนศึกษา เพื่อ
พัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก�
นิ สิต ทุกด& านตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

๑. แผนปฏิบัติการ 
๒. หนังสือขออนุมัติเยี่ยมชมศึกษาดูงานการ
บริหารงานของบริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) 

๒. มีกิจกรรมให&ความรู&และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก&นิสิต 

        หน� วย วิทยบ ริการฯ  ได& จั ด กิจกรรม 
โครงการปฐมนิเทศและนิสิตกับการประกัน
คุณภาพเป"นการจัดกิจกรรมเพื่อให&นิสิตมีความรู&
เบื้องต&นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพร�วมถึงให&
นิสิตทราบถึงบทบาทหน&าที่ของนิสิตที่มีต�อการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

๑. สรุปโครงการปฐมนิเทศ 
๒. สรุปโครงการสัมมนานิสิตกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๓. มีการส�งเสริมให&นิสิตนําความรู&ด&านการ
ประกันคุณภาพไปใช&ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนิสิตอย�างน&อย ๕ ประเภท

        หน�วยวิทยบริการฯ ได&ส�งเสริมให&นิสิตจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
๑) กิจกรรมเทศน�มหาชาติ 

๑. สรุปโครงการ / กิจกรรม กิจกรรมเทศน�
มหาชาติ ส�งเสริมให&นิสิตแสดงสามีจิกรรมต�อ
ครูอาจารย�ก�อนเข&าพรรษา 



43 
 

เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สําหรับปริญญาตรี ละอย�างน&อย ๒
ประเภทสําหรับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรม
ต�อไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส�งเสริมคุณลักษณะ 
บัณฑิตที่พึงประสงค� 
- กิจกรรมกีฬาหรือส�งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�และรักษา 
สิ่งแวดล&อม 
- กิจกรรมเสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๒) ส�งเสริมให&นิสิตแสดงสามีจิกรรมต�อครู
อาจารย�ก�อนเข&าพรรษา 
๓) กิจกรรมไหว&ครู 
๔) กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
๕) กิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อส�งเสริมสุขภาพ 
๖) กิจกรรมรับน&อง 
๗) กิจกรรมค�ายอาสา 
 

๒. สรุปกิจกรรมไหว&ครู 
๓. สรุปกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
๔. สรุปกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อส�งเสริม
สุขภาพ 
๕. สรุปกิจกรรมรับน&อง 
๖. สรุปกิจกรรมค�ายอาสา 
 

๔. มีการสนับสนุนให&นิสิตสร&างเครือข�าย
พัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัยและ
ระหว�างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรม
ร�วมกัน 

        หน�วยวิทยบริการฯ สนับสนุนให&นิสิตจัด
กิจกรรมสร&างเครือข�ายคุณภาพภายในผ�าน
ชมรมต�างๆของนิสิต โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ�ในการทํางาน 

๑. คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการนิสิต 
๒. กิจกรรมชมรมต�างๆ 
๓. รายชื่อนิสิตที่เข&าร�วมชมรมต�างๆ 

๕. มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ของแผนจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต 

  

๖. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ 
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เกณฑ'การประเมิน  
 

 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
๔ ข&อ ๔ ข&อ ๓ บรรลุ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ ๑ ข&อ มีการดําเนินการ ๒ ข&อ มีการดําเนินการ ๓ หรือ ๔ 

ข&อ 
มีการดําเนินการ  ๕ ข&อ มีการดําเนินการ ๖ 

ข&อ 
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องค'ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ�งชี้ที ่๖.๓   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ�งชี้ ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช�วงเวลาข.อมูล   ป7การศึกษา 
 

เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑. การมีส�วนร�วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่
ก�อให&เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

        หน� วย วิทยบ ริการฯ  เป"นหน� วย ที่
ส�งเสริมพระพุทธศาสนา ส�งเสริมให&บุคคลมี
ส�วนร�วมในการสร&างวัฒนธรรมที่ดีและปฏิบัติ
ตนเป"นแบบอย�าง ดังนี้  
๑. ความกตัญ[ู หน�วยวิทยบริการฯ ได&จัด
โครงการวันทําบุญครบรอบวันเป<ดหน�วย 
๒. ความอ�อนน&อมถ�อมตน หน�วยวิทยบริการ
ฯ ได&จัดโครงการสามีกิจกรรมพระมหาเถระ
ในเทศกาลเข&าพรรษา 
๓. วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา หน�วยวิทย
บริการได&จัดกิจกรรมที่สอดคล&องกับการสร&าง
วัฒนธรรม เช�น กิจกรรมวัน วิสาขบูชา 
กิจกรรมวันมาฆบูชา วันสงกรานต� โดยมี
อาจารย�ประชาชนทั่วไปและนิสิตเข&าร�วม 

๑. สรุปโครงการวันทําบุญครบรอบวันเป<ด
หน�วย 
๒. สรุปโครงการสามีกิจกรรมพระมหาเถระ 
๓. รูปภาพกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
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เกณฑ'การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๒. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ 
ตกแต�งอย�างสุนทรี 

        หน�วยวิทยบริการฯ ออกแบบอาคาร
สถาปWตยกรรมไทยเชิงพุทธ มีบรรยากาศร�ม
รื่น บ ริ เวณอาคารสถานที่ไม� มีมลภาวะ 
สะอาด มีระเบียบ 

๑. อาคารสถานที่และภูมิทัศน�รอบหน�วยวิทย
บริการฯ 

๓. ปรับแต�งและรักษาภูมิทัศน�ให&สวยงาม 
สอดคล&องกับธรรมชาติ และเป"นมิตรกับสิ่ง 
แวดล&อม 

        หน�วยวิทยบริการฯ ได&มีการจัดแต�งภูมิ
ทัศน�ของอาคารเรียนได&อย�างเหมาะสมเข&ากับ
สภาพแวดล&อมและเป"นมิตรกับสิ่งแวดล&อม 

๑.อาคารสถานที่และภูมิทัศน�รอบหน�วยวิทย
บริการฯ 

๔. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส�งเสริมต�อ 
กิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอย�างสม่ําเสมอ 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีศูนย�ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่เหมาะแก�
การศึกษาและจัดกิจกรรม 

๑. อาคารศูนย�ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต 
ไม�ต่ํากว�า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
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เกณฑ'การประเมิน  
 

 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
๔ ข&อ ๔ ข&อ ๔ บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ ๑ ข&อ มีการดําเนินการ ๒ ข&อ มีการดําเนินการ ๓ ข&อ มีการดําเนินการ  ๔ ข&อ มีการดําเนินการ ๕ 

ข&อ 
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องค'ประกอบที ่๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ�งชีท้ี่ ๙.๑    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ�งชี ้  กระบวนการ 
ช�วงเวลาข.อมูล  ป7การศึกษา 
  

เกณฑ'มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การ ศึกษาภายใน ที่ เหมาะสมและ
สอดคล&องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต�ระดับภาควิชาหรือ
หน�วยงานเทียบเท�า และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

        มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน�วยวิทยบริการฯ โดยยึดถือแนว
ปฏิ บัติตามคู� มือการประ กันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําป@
การศึกษา ๒๕๕๓  ส�วนระดับหน�วยวิทยบริการฯ ได&แต�งตั้ง
บุคลากรเป"นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน�วยอีกทั้งได&มีการจัดทํากิจกรรม/โครงการที่สนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา เช�น โครงการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โครงการศึกษาดูงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา   

๑. คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ป@การศึกษา ๒๕๕๕ 
๒. คําสั่งแต�งตั้งกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําหน�วยวิทย
บริการฯ 
 

๒. มีการกําหนดนโยบายและให&
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดย วิทยาเขต
กรรมการระดับนโยบายและผู&บริหาร

        ผู&บริหารหน�วยวิทยบริการฯ ให&ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพ โดยร�วมกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และหน�วยวิทยบริการ 
มีการประชุมชี้แจงการดําเนินงานการประกันคุณภาพทาง

๑. รายงานการประชุม 
ประจําเดือนป@การศึกษา๒๕๕๖ 
๒. สรุปกิจกรรมนิสิตกับการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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สูงสุดของมหาวิทยาลัย การศึกษาและจัดกิจกรรมให&ความรู&แก�นิสิตเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ 

๓. มีการกําหนดตัวบ�งชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 

        หน�วยวิทยบริการฯ ได&มีการจัดหลักสูตรการสอน
ร�วมกับมหาลัยในการกําหนดตัวบ�งชี้เพิ่มเติมตาม อัตลักษณ�
ของมหาวิทยาลัย 

๑. องค�ประกอบและตัวบ�งชี้การจัด 
การศึกษาในการดําเนินงานการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา(ในคู�มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ป@การศึกษา  

๔. มีการดําเนินงานด&านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ&วน 
ประกอบ ด&วย  ๑) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) 
การจัดทํารายงานประจําป@ที่เป"นรายงาน
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ เ ส น อ ต� อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการ ศึกษาคอยติ ดตาม เ ก็บข& อ มูลและการ
ประเมินผลการและดําเนินงานของหน�วยวิทยบริการ 

๑. คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. รายงานประจําป@  

๕.  มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
แ ละ ส� ง ผ ล ให& มี ก า ร พัฒน าผลก า ร
ดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ�
ทุกตัวบ�งชี้ 

        หน�วยวิทยบริการฯ ได&มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงมาวางแผนในการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ ตามเกณฑ�ที่ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา(สมส)และกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)และ

๑. แผนปฏิบัติการประจําป@ 
๒. องค�ประกอบและตัวบ�งชี้ส�วนจัด
การศึกษาในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ�ที่ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
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ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมส) 
และกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
และตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๖ .  มี ร ะบบสารสน เทศ ที่ ให& ข& อ มู ล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง ๙ องค�ประกอบคุณภาพ 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีระบบสารสนเทศที่ให&ข&อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ
การทํางานในยุคปWจจุบัน 

๑. เว็บไซต�การประกันคุณภาพ 
ทางการศึกษา 
๒. ฐานข&อมูลการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

๗. มีส�วนร�วมของผู&มีส�วนได&ส�วนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ
นิสิต ผู&ใช&บัณฑิตและผู&ใช&บริการตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

        หน�วยวิทยบริการฯ ได&ทําการประเมินความพึงพอใจ
จากนิสิตและผู&ใช&บัณฑิต 

๑. แบบการประเมินความพึงพอใจ
จากนิสิตและผู&ใช&บัณฑิต 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
นิสิตและผู&ใช&บัณฑิต 

๘. มีเครือข�ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู&ด&าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว�าง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร�วมกัน  

        หน�วยวิทยบริการฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&ด&านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว�างวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช 

๑. เอกสารการประชุมการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด&านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน�วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร�ให&หน�วยงานอื่น 

        หน�วยวิทยบริการฯ มีเว็บไซต�ในการเผยแพร�ข&อมูล
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเผยแพร�
ต�อสาธารณชน 

เว็บไซต�เผยแพร�ข&อมูลการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
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เกณฑ'การประเมิน  
 

 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 

 ๘ ข&อ ๗ ข&อ ๔ บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 
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วิเคราะห'จุดแข็งและจุดทีค่วรพัฒนา องค'ประกอบที่ ๙ 
จุดแข็ง 

 หน�วยวิทยบริการฯ ได&ให&ความสําคัญกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป"นอย�างมาก เพราะตระหนักดีว�าการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป"นปWจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพโดยตรงของหน�วยวิทยบริการฯ โดยพยายามส�งเสริมและสนับสนุนทุกรูปแบบที่เอื้อต�อ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ เน&นย้ําให&ครอบคลุมทั้งปWจจัยนําเข&า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีความพยายามที่จะสร&าง
และพัฒนาวัฒนธรรมองค�กรให&สอดคล&องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 
        ๑. หน�วยวิทยบริการฯ ขาดการส�งเสริมการสร&างเครือข�ายด&านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว�างมหาวิทยาลัย 
        ๒. หน�วยวิทยบริการฯ ขาดการพัฒนานวัตกรรมด&านการประกันคุณภาพภายในที่เป"นลักษณะเฉพาะของหน�วยวิทยบริการ ฯ 
        ๓. หน�วยวิทยบริการฯ ขาดบุคลากรที่มีความรู&ความสามารถในการสร&างเครื่องมือและกลไกด&านการประกันคุณภาพ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดทีค่วรพัฒนา  

๑. หน�วยวิทยบริการฯ ควรมีการพัฒนากระบวนการสร&างเครือข�ายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว�างมหาวิทยาลัย  
๒. ควรมีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตดําเนินการและในส�วนที่นิสิตมีส�วนร�วมกับการประกันคุณภาพของหน�วย

วิทยบริการฯ จังหวัดตาก เพื่อเป"นฐานข&อมูลด&านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป"นการพัฒนาศักยภาพนิสิตให&เป"นนิสิตที่พึงประสงค� มีระบบคิด 
มีระบบการทํางานที่เหมาะสม 

๓. ควรมีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให&ความรู&และกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข&องกับนิสิตอย�างต�อเนื่อง 
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บทท่ี  ๓ 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

๓.๑   ตารางสรุปการประเมิน 
         ประเภทสถาบัน  กลุ�ม ค  สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ ๒ สถาบันที่เน&นระดับปริญญาตรี 
 
ตาราง ส ๑. ผลการประเมินรายตัวบ�งชี้ตามองค'ประกอบคุณภาพ 
 
 

องค'ประกอบคุณภาพ เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

นวบ. สกอ. ๒๓ ตัว 

องค'ประกอบท่ี ๑     

ตัวบ�งช้ีที่ ๑.๑ ๖ ๕ ๔  
เฉล่ียคะแนน องค'ประกอบท่ี ๑   ๔  

องค'ประกอบท่ี ๒     
ตัวบ�งช้ีที่ ๒.๑ ๖ ๕ ๓  
ตัวบ�งช้ีที่ ๒.๒ ๕ ๒.๗๗   
ตัวบ�งช้ีที่ ๒.๕ ๕ ๕ ๓  
ตัวบ�งช้ีที่ ๒.๖ ๕ ๕ ๓  
ตัวบ�งช้ีที่ ๒.๘ ๕ ๕ ๕  
ตัวบ�งช้ีที่ ๒.๙ ร.อยละ ๗๐ ร.อยละ ๗๐   
เฉล่ียคะแนน องค'ประกอบท่ี ๒   ๓.๕  

องค'ประกอบท่ี ๓     
ตัวบ�งช้ีที่ ๓.๑ ๕ ๕ ๕  
ตัวบ�งช้ีที่ ๓.๒ ๕ ๕ ๔  
เฉล่ียคะแนน องค'ประกอบท่ี ๓   ๔.๕  

องค'ประกอบท่ี ๖     
ตัวบ�งช้ีที่ ๖.๓ ๕ ๕ ๕  
เฉล่ียคะแนน องค'ประกอบท่ี ๖   ๕  

องค'ประกอบท่ี ๙     
ตัวบ�งช้ีที่ ๙.๑ ๗ ๗ ๔  
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องค'ประกอบคุณภาพ เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

นวบ. สกอ. ๒๓ ตัว 

เฉล่ียคะแนน องค'ประกอบท่ี ๙   ๔  
 
หมายเหต ุ:  ให&ใส�คะแนนการประเมินเฉพาะในช�องที่มิได&ทําแถบสีไว& 
 
 

(พระครูโกวิทบุญเขต) 
รองประธานบริหารหน�วยวิทยบริการวิทยาลยัสงฆ�พุทธชินราช 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
ปฏิบัติหน&าที่แทนประธานฯ 
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ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

ภาคผนวก  ก 
รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส�วนงาน 

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ี ............../.................. 
เร่ือง   แต�งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
  เพ่ือให&การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต....................มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ดําเนินไปด&วยความเรียบร&อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค�ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ........ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐   จึงแต�งตั้งให&ผู&มีรายนามดังต�อไปนี้ เป"นคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา   วิทยาเขต.......................  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด&วย :- 
   ๑. ………………………………….   ประธานกรรมการ 
   ๒. ………………………………….   รองประธานกรรมการ 
   ๓. ………………………………….   กรรมการ 
   ๔. ………………………………….   กรรมการ 
       …………………………………. 
   ๒๒. ………………………………….   กรรมการและเลขานุการ 
   ๒๓. ………………………………….   กรรมการและผู&ช�วยเลขานุการ 
 
  ทั้งน้ี   ต้ังแต�บัดน้ีเป"นต&นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่....... เดือน............................  พุทธศักราช  ............ 
 
 
          (..................................................) 
                          ตําแหน�ง.................................. 


