บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติวิทยำเขตแพร่
วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2529 พระเทพวิ ริ ย าภรณ์ รองเจ้ า คณะภาค 6 พระราชรั ต นมุ นี
เจ้าคณะจั งหวัดแพร่ และ พระโสภณปริยัติธรรม รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าคณะจังหวัดน่าน
เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าคณะจังหวัดลาปาง เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าคณะจังหวัดสุ โขทัย พระสังฆาธิการในเขตภาค 5 และ ภาค 6 และ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
รองผู้ว่าราชการจั งหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ผู้อานวยการโรงเรียนพิริยาลั ยจังหวัดแพร่
ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นนารี รั ต น์ จั งหวัด แพร่ คณะศึ ก ษานิ เทศก์ และนายอ าเภอในจั งหวั ด แพร่
ได้ประชุมปรึกษากันเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่ขึ้น ทุกฝ่ายต่างก็เห็ นชอบในการ
จัดตั้ง วิทยาเขตแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
และ ได้เสนอเรื่ อ ง เข้าสู่ ส ภามหาวิท ยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์
วั ด มหาธาตุ ท่ า พระจั น ทร์ กรุ ง เทพมหานคร และสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม สภา
มหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 1/2530 วัน ที่ 10 มกราคม 2530 มีมติ ให้ จัดตั้งวิท ยาเขตแพร่ขึ้น มี ชื่อว่า
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย ในพระบรมราชู ป ถัมภ์ วิทยาเขตแพร่ และได้อนุ มัติให้ เปิ ดสอน
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเอกการศึกษานอกโรงเรียน มีผู้บริหารประกอบด้วย :พระเทพวิริยาภรณ์
พระโสภณปริยัติธรรม
พระเมธีวราภรณ์
พระครูโกศลสมณคุณ
พระครูโสภณธวัชชัย
พระสุนทรธรรมาภรณ์
พระครูโสภณคุณาภรณ์
พระครูมุนินทร์ธรรมานุวัตร
พระครูพิบูลธรรมภาณ

เป็นรองอธิการบดี
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
เป็นรองค์ณบดีคณะครุศาสตร์
เป็นเลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร์

พ.ศ. 2530 วิทยาเขตแพร่ ตั้งอยู่ที่อาคารมหาจุฬาฯวิทยาเขตแพร่และหอสมุดหลวงพ่อสด
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เลขที่ 16 ถนนเจริญเมือง ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เปิ ดรั บ สมัค รพระภิ กษุ ส ามเณรเข้าศึก ษา และ ปฐมนิ เทศ รุ่นแรก เมื่ อวัน ที่ 1 มิถุน ายน 2530
มีนิสิตเข้าศึกษา ในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเอกการศึกษานอกโรงเรียน จานวน 50 รูป
พ.ศ. 2540 รั ฐ บาลของ พล.อ.ชวลิ ต ยงใจยุ ท ธ ได้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงลง
พระปรมาภิ ไ ธย เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน พ.ศ. 2540 และ ประกาศใช้ ในราชกิ จ จานุ เบกษา
เล่ ม ที่ 114 ตอนที่ 51ก ลงวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2540 มหาวิ ท ยาลั ย มี ส ถานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
ในกากับของรัฐ เป็นนิติบุคคล
วิทยาเขตแพร่ มีชื่อตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่”
ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ 5 ตาบลแม่คามี อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์
0-5464-6273, 0-5464-6585 ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 15 กิโลเมตร เดินทางจากตัวเมืองไปทาง
เหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 101 และพื้นที่ตั้งอยู่ติดทางหลวง
พ.ศ. 2544 วิทยาเขตแพร่ ได้ขยายห้องเรียนไปยังวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลาปาง ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2545 เปิดสอนสาขาวิชา
ศาสนา มี พระสุนทรมุนี เป็นประธานห้องเรียน โดยเปิดสอนสาขาวิชาศาสนา สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2556 ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหารจังหวัดลาปาง ได้รับการอนุมัติให้ยกฐานะห้องเรียน
วั ด บุ ญ วาทย์ วิ ห าร จั ง หวั ด ล าปาง ขึ้ น เป็ น “วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครล าปาง มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิ ท ยาลั ย ” โดยได้ ป ระกาศในพระราชกิ จ จานุ เบกษา หน้ า 59 เล่ ม 130 ตอนพิ เศษ 15 ง
ราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ประกาศ
ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2545 ได้ขยายสถานทีจ่ ัดการศึกษาจากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ไปที่บ้านหนองห้า
ตาบลแม่คามี อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งนายรัตน์ พนมขวัญ ได้มอบที่ดินให้ จานวน 7 ไร่
3 งาน 50 ตารางวา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารสานักงานหลังแรก
ปั จ จุ บั น วิ ท ยาเขตแพร่ มี พื้ น ที่ จ านวน 37 ไร่ 1 งาน 11.90 ตารางวา และอาคาร
สิ่งก่อสร้าง อานวยความสะดวก ดังนี้
1. อาคารเรียน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อุปถัมภ์)
2. อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมสิริราชานุสรณ์)

รายงานประจาปี วิทยาเขตแพร่ 2564

หน้า 2

3. อาคารเรียนรวม (90 ปี พระมหาโพธิวงศาจารย์)
4. อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. อาคารปฏิบัติธรรม (โรงอาหาร/หอฉัน)
6. อาคารปฏิบัติธรรม (หอพักนิสิต)
7. อาคารหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร
8. อาคารศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา

องค์สถำปนำ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุ ฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 5 ทรงสถาปนา “มหาธาตุ วิ ท ยาลั ย ” ขึ้ น ที่
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ใช้คาว่า “วิทยาลัย” เป็นครั้งแรกเปิดทาการ
สอนอย่างเป็น ทางการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 และ ในปี
พ.ศ.2439 ทรงให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

สัญลักษณ์ และ ตรำมหำวิทยำลัย
พระจุ ล มงกุ ฎ (พระเกี้ ย ว) พระราชลั ญ จกรประจ าพระองค์
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า “ม จ ร”และ
มีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง
รูปวงกลมครอบธรรมจักร ส่วนกลาง เป็นพระเกี้ยว ซึ่งเป็นพระ
ราชลัญจกรประจาพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 รอบกรอบด้านบน มีอักษรภาษาบาลีซึ่งเป็นสุภาษิตประจา
มหาวิทยาลัยว่า “ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต” รอบกรอบด้านล่าง มีอักษร
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหำวิทยำลัย
อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”
เอกลักษณ์มหำวิทยำลัย “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา”
อัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”

สีและต้นไม้ประจำมหำวิทยำลัย
สีป ระจามหาวิท ยาลั ย คือ สี ชมพู เป็ นสี ตามวัน พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ต้นไม้ประจาประจามหาวิทยาลัย คือ ต้นอโศก มีดอกสีแดง
เป็ น ต้น ไม้ที่ป ลู กง่ายทนทาน มี ทรงพุ่มกว้ าง ให้ ร่ม สื่ อความหมายถึง
ความไม่เศร้าโศก ความสดใสความเข้มแข็ง ความคงทน ความเรียบ
สุภาษิตประจามหาวิทยาลัย
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
ปณิธานมหาวิทยาลัย
เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
ปรัชญามหาวิทยาลัย
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก
วิสัยทัศน์วิทยำเขตแพร่
ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา
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1.2 พันธกิจของมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มุ่งปฏิบัติภารกิจหลักสาคัญ
ในฐานะสถาบัน อุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ของการนาความรู้ ทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัย ใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่
นาไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมของค์นในชาติอย่างทั่วถึง ซึ่งมีพันธกิจที่สาคัญ 4 ด้านดังนี้
๑) ผลิตบัณฑิต
มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลกร ที่ผ่านการศึกษาอบรม เป็นผู้มีคุณธรรมนาความรู้
มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นาทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ
และทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
2) วิจัยและพัฒนา
มุ่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ในการพัฒ นามนุษย์ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล
และสันติสุข รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากล
3) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
มุง่ เน้นการให้บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมีการบริการหรือบริหารเพื่อให้พัฒนา
พระพุ ทธศาสนาพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีค วามมุ่งมั่น ในการให้ บ ริการ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์ และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมือ
อันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ
4) ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มุ่ ง ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาผสมผสานทางวั ฒ นธรรม และ การมี ส่ ว นร่ ว มในประชาคมโลก
ด้านพระพุทธศาสนา โดยการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ เพื่อนาไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคม
โลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับ
บุคคล องค์กรและสังคม
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1.3 หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
ปัจจุบัน วิทยาเขตแพร่ เปิดทาการเรียนการสอน จานวน 6 สาขาวิชา
ระดับปริญญำตรี มี 3 คณะ
คณะพุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
ระดับปริญญำโท 2 คณะ
คณะพุทธศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
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5 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์
1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
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1.4 คณะกรรมกำรสภำวิทยำเขตแพร่

เจ้ำประคุณสมเด็จพระมหำธีรำจำรย์
(ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)
ประธำนสภำวิทยำเขตแพร่
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1.5 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของวิทยำเขตแพร่
อธิกำรบดี
สภำวิทยำเขตแพร่
รองอธิกำรบดีวิทยำเขตแพร่
คณะกรรมกำรประจำวิทยำเขตแพร่

ที่ปรึกษำรองอธิกำรบดี

คณะอนุกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สนิ

คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนวิทยำเขตแพร่
วิทยำเขตแพร่

รองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนวิทยำเขตแพร่
นครลำปำง
ผู้อำนวยกำรส่วนงำนบริหำร
- กลุ่มงานบริหาร
- กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ
ผู้อำนวยกำรส่วนคลังและทรัพย์สิน
- กลุ่มงานการเงิน
- กลุ่มงานบัญชี
- กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร

ผู้อำนวยกำร
สำนักวิชำกำรวิทยำเขตแพร่
ผู้อำนวยกำร ส่วนสนับสนุนวิชาการ
- กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
- กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
- กลุ่มงานวิจยั และคุณภาพการศึกษา
- กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม
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ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป

ผู้อำนวยกำร
วิทยำลัยสงฆ์แพร่
ผู้อำนวยกำร สานักงานวิทยาลัย
- กลุ่มงานบริหาร
- กลุ่มงานวิชาการและวางแผน
- กลุ่มงานบริการการศึกษา
- กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

ผู้อำนวยกำร
วิทยำลัยสงฆ์นครลำปำง
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อ ง การแบ่ งส่วนงาน พ.ศ. 2556
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2556 โดย
ได้แบ่งส่วนงานเพื่อรับผิดชอบภาระงานของมหาวิทยาลัยออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. สานักงานวิทยาเขตแพร่ แบ่งส่วนงานเป็น 2 ส่วนดังนี้
1.1. ส่วนงานบริหาร
1.2. ส่วนคลังและทรัพย์สิน
2. สานักวิชาการวิทยาเขตแพร่ มี 1 ส่วนคือ มีส่วนสนับสนุนวิชาการ
3. วิทยาลัยสงฆ์แพร่ มี 1 สานัก คือ สานักงานวิทยาลัย

1.6 ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของส่วนงำน
ภารกิจ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1. สำนักงำนวิทยำเขตแพร่
มีภารกิจเกี่ยวกับการงานกิจการของวิทยาเขตด้านงานบริหารทั่วไป และบริหารงานบุคคล
งานแผนงานและงบประมาณ งานทรัพย์สินและพัสดุ งานการเงินและบัญชีของวิทยาเขต
๑) ส่ ว นงานบริ ห าร มี อ านาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน ด้ า นธุ ร การ
ประสานงาน ด้ านงบประมาณ การเงิน การบั ญ ชี พั ส ดุ นโยบายและแผนพั ฒ นา
รวมทั้งประสานงานกับ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
- กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานประชาสัมพันธ์องค์กร งานบุคคล
งานสวั ส ดิ ก าร งานเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห าร งานพิ ธี ก ารประชุ ม งานนิ ติ ก าร
งานกองทุนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
อื่นที่ได้รับมอบหมาย
- กลุ่ ม งานวางแผนและงบประมาณ ปฏิ บั ติ ง านนโยบายและแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย งานงบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานสารสนเทศ งานติดตาม
ประเมินผลงานประจาปี และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2) ส่วนคลังและทรัพย์สิน มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์
และ ดาเนินการเกี่ยวกับงานคลังและทรัพย์สิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานรับ – จ่ายเงิน

รายงานประจาปี วิทยาเขตแพร่ 2564

หน้า 9

งานงบประมาณ งานตรวจอนุ มัติ งานบัญ ชี งานพัส ดุ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
- กลุ่มงานการเงิน ปฏิบัติงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการเงินการรับ –
จ่ายเงิน จัดเก็บ รักษาเงิน ตามกฎ ระเบียบ และข้อบั งคับ รายงานยอดเงิน
คงเหลื อเสนอผู้บ ริห ารเป็นประจาที่มีการรับ – จ่ายเงิน ดาเนินการเตรียม
จ่ายเงินสดและเช็ค เสนอผู้มีอานาจสั่งจ่าย ลงนาม และดาเนินการฝาก-ถอน
และโอนเงินฝากธนาคาร ทุกประเภท ร่วมทั้งบริหารจัดการการเงิน เพื่อให้
เป็นประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
- กลุ่ ม งานบั ญ ชี ปฏิ บั ติ ง านจั ด ท าเอกสารหลั ก ฐาน บั น ทึ ก รายการบั ญ ชี
ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี จัดทารายงานทางการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
- กลุ่ ม งานทรั พ ย์ สิ น และพั ส ดุ ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานอาคารสถานที่
ยานพาหนะ และงานพั ส ดุ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2. สำนักวิชำกำรวิทยำเขตแพร่
มีภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการของวิทยาเขตในส่วนงานทะเบียนและวัดผล งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและห้องสมุด งานวิจัย งานมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานส่งเสริม
สนับสนุนพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
1 ) ส่วนสนับ สนุนวิชาการ มีอานาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน และการดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน และวัดผล
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด งานวิจัย มาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รวมทั้งการจัดเก็บสถิติ ทางวิชาการต่างๆ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ และวางแผนทางวิช าการ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ มหาวิท ยาลั ยและปฏิ บั ติ งานอื่น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1. กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ปฏิบัติงานจัดทาคู่มือ การรับสมัคร การคัดเลือก
นิ สิ ต และการลงทะเบี ย น กองทุ น การศึ ก ษา ข้ อ มู ล นิ สิ ต และให้ บ ริ ก าร
เกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นประวั ติ งานจั ด ท าระบบการวั ด ผลการศึ ก ษา แจ้ ง ผล
การศึกษา ตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ออกหนังสือ
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ส าคั ญ แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2. กลุ่ ม งานห้ อ งสมุ ด และสารสนเทศ ปฏิ บั ติ งานห้ อ งสมุ ด และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่ น จั ด หาและให้ บ ริ ก ารยื ม – คื น หนั งสื อ วารสาร เอกสาร
วิช าการ อุป กรณ์ โสตทัศนู ป กรณ์ จัด อบรมบุ คลากร นิสิ ต นักศึ กษา ของ
วิทยาเขตให้ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้าหรือ
สนับสนุนการทางาน รวมทั้งผลิต จัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน
การทางานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนางานวิจัย
จั ด หาทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จัย และเผยแพร่ แ ละน างานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์
รวบรวมและประมวล ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบ
ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา งานพั ฒ นาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา งานอบรม
และบริการวิชาการ รวมทั้งการจั ดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ และปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับ สนุ น เผยแผ่ ทะนุบารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒ นธรรม
งานบริการ ฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน
งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
หรืออื่นๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. วิทยำลัยสงฆ์แพร่
มีภารกิจเกี่ยวกับงานของวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจัดงานการจัดการเรียนการสอนในสาขา
วิขาต่างๆ งานกิจการนิสิต
ส านั กงานวิท ยาลั ย มี อานาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบเกี่ยวกั บงานการจั ดการเรีย น
การสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ งานกิจการนิสิต และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1. กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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2. กลุ่มงานวิชาการและวางแผน ปฏิบัติงานจัดทา ปรับปรุง งานวางแผนและ
พัฒ นาหลั กสู ตร ส่ งเสริมและประเมิน ประสิ ทธิภ าพการสอน งานตาราและ
เอกสารทางวิชาการ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานบริการการศึกษา ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่าง ๆ
งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จั ด ท าตารางสอน ตารางสอบ ขั้ น ตอนการจั ด สอบ
งานฝึ ก อบรม และงานบริ ก ารการศึ ก ษา ส่ งเสริ ม กิ จ การนิ สิ ต งานติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ และปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารสั ง คมของนิ สิ ต
งานสวัสดิการนิสิต และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.7 บุคลำกรวิทยำเขตแพร่
ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มีบุคลากร
ทั้งสิ้น 69 รูป/คน ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5

ประเภทบุคลำกร
จำนวน
สายปฏิบัติการ
17
สายวิชาการ
17
สายปฏิบัติการ อัตราจ้าง
13
สายวิชาการ อัตราจ้าง
20
บริหารจากบุคคลภายนอก
2
รวมทั้งสิ้น
69
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนบุคลำกร แยกตำมสำยงำน

หน่วย
รูป/คน
รูป/คน
รูป/คน
รูป/คน
รูป/คน
รูป/คน

สายปฏิบัติการฯ
อัตราจ้าง 20%
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บุคลำกร สำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรงำนทั่วไปจำนวน 17 รูป/คน
ที่

ชื่อ-สกุล/ฉำยำ

ตำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด

1

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์, ดร.

นักประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พธ.ด.

2

พระครูสิทธิชยาภิรตั , ดร.

นักทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตแพร่

Ph.D.

3

พระอธิการศักดิด์ า ฉนฺทโก,ดร.

นักจัดการงานทั่วไป

พธ.ด.

4

พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี

นักจัดการงานทั่วไป

รป.ม.

5

พระสมพงศ์ มหาปุญฺโญ

รป.ม.

6

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูง

7

นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง

พธ.ม.

8

นายกริช อินเต็ม

9

นายมงคล มานพกวี

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ
ผู้อานวยการส่วนคลังและทรัพย์สนิ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชานาญการ
ผู้อานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ

10

นางสาวพิราวรรณ จักรคา

นักวิชาการศึกษา ชานาญการ

กศ.ม.

11

นายจักริน ปัญญาหาญ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ศศ.ม.,ศษ.ม.,บธ.ม.,ร.ม.

12

นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์

นักวิชาการศึกษา

กศ.ม.

13

นายธีรวัฒน์ จันทร์จารัส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ศศ.ม.

14

นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กศม.,พธ.ม.

15

นางสาวรุ่งนภา เชื้อแพทย์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

บช.บ.

16

นางวลัยพรรณ อินเต็ม

บรรณารักษ์

พธ.บ.

17

นายธนพล เกตุรัตน์

พนักงานขับรถ

พธ.บ.

รายงานประจาปี วิทยาเขตแพร่ 2564

กศ.ม.

พธ.ม.
กศ.ม.
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บุคลำกร สำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรงำนทั่วไปอัตรำจ้ำง จำนวน 13 รูป/คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล/ฉำยำ
พระมหาชนินทร์ อธิวโร
พระวุฒิชัย ขนฺติพโล
นางสาวพัชรวรรณ สวัสดี
นางสาวตรีรัตน์ สายใจ
นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลา
นายอดินันท์ สุวรรณรัตน์
นายธัชชัย สมปาน
นายเฉลิมศักดิ์ ข่มอาวุธ
นางจุฑาธิป ผัดผ่อง
จ.ส.อ.สายัณห์ สมณศักดิ์
นางแสงหล้า ดาวหาญ
นางสาวปียาวัน เหมืองหม้อ
นายมงคล วงศ์ยศ

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นักการภารโรง
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ

บุคลำกร สำยวิชำกำร จำนวน 17 รูป/คน
ที่
ชื่อ – สกุล/ฉำยำ

ตำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
พธ.ม.
พธ.ม.
พธ.ม.
พธ.บ.
บธ.ม.
บธ.
พธ.ม.
ร.บ.
พธ.ม.
ม.6
ป.6
รบ.
พธ.บ.

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด

1

พระราชเขมากร,รศ.ดร.

อาจารย์/รองอธิการบดี วิทยาเขตแพร่

ป.ธ.9., Ph.D.

2

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.

อาจารย์/ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่

Ph.D.

3

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร.

อาจารย์/ผู้อานวยการสานักวิชาการ
วิทยาเขตแพร่

พธ.ด.

4

ผศ. สุพจน์ แก้วไพฑูรย์

อาจารย์/รก.รองผู้อานวยการสานักงาน
วิทยาเขตแพร่

M.A

5

ผศ.ดร. สมจิต ขอนวงค์

อาจารย์/ผู้อานวยการสานักงานวิทยาลัย

Ph.D.

ตำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด

ที่

ชื่อ – สกุล/ฉำยำ
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7

พระครูโสภณกิตติบณ
ั ฑิต,ผศ.ดร.

อาจารย์

Ph.D.

8

พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร.

อาจารย์

Ph.D.

6

ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม

อาจารย์

กศ.ม.

9

รศ.รวีโรจน์ ศรีคาภา

อาจารย์

กศ.ม.

10 ผศ.ดร. อรอนงค์ วูวงศ์

อาจารย์

Ph.D.

11 ผศ.ดร. สายัณห์ อินนันใจ

อาจารย์

Ph.D.

12 รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา

อาจารย์

รป.ม.

13 ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงศ์

อาจารย์

ศษ.ม.

14 ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ฟองคา

อาจารย์

M.A.

15 ผศ. ปัญญา สุนันตา

อาจารย์

M.A,

16 พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ,ดร.

อาจารย์

พธ.ด.

17 ผศ.ดร. พรหมเรศ แก้วโมลา

อาจารย์

พธ.ด.

บุคลำกรสำยวิชำกำร อัตรำจ้ำง จำนวน 20 รูป/คน
ที่

ชื่อ – สกุล/ฉำยำ

ตำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด

อาจารย์/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พธ.ด.

1

ดร.ธาดา เจริญกุศล

2

รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์

อาจารย์

กศ.ม.

3

พระศักดิธัช สวโร,ดร.

อาจารย์

พธ.ด.

4

พระอโณทัย กตปุญฺโญ

อาจารย์

ร.ม.

5

นายอภิชา สุขจีน

อาจารย์

พธ.ม.

6

นายปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร

อาจารย์

ศษ.ม.

7

นางสาวนพรัตน์ รัตนวงศ์

อาจารย์

ค.ม.

8

ดร.ดาเนิน หมายดี

อาจารย์

พธ.ด.

9

นางสุมณเฑียร แก่นมณี

อาจารย์

กศ.ม.
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ที่

ชื่อ – สกุล/ฉำยำ

ตำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด

10 นางสายพิน รุ่งวัฒนกิจ

อาจารย์

ค.ม.

11 นายศรศักดิ์ อินทะกันฑ์

อาจารย์

น.ม.

12 นายอุเทน สุขทั่วญาติ

อาจารย์

น.ม.

13 นายณัฏภณ กุลนพฤกษ์

อาจารย์

น.ม.

14 นางสาวพัชราภรณ์ ห่อตระกูล

อาจารย์

วท.ม.

15 นางสาวแพรวนภา กองทิพย์

อาจารย์

นม.

16 นางสาวพรสวรรค์ สุขไมตรี

อาจารย์

ร.ม.

17 นางสาวสุพิชญา กันกา

อาจารย์

นม.

18 นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว

อาจารย์

ร.ม.

19 ดร.เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล

อาจารย์

ปร.ด.

20 นายกิตติศักดิ์ วิมล

อาจารย์

ร.ม.

ตำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด

ตำแหน่งบริหำร จำกบุคคลภำยนอก 2 คน
ที่
1
2

ชื่อ – สกุล/ฉำยำ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)
นายสุขุม กันกา

รายงานประจาปี วิทยาเขตแพร่ 2564

ประธานสภาวิทยาเขตแพร่
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พธ.ด. (กิตติมศักดิ์)
รป.ม.
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จำนวนบุคลำกร วิทยำเขตแพร่(จำแนกตำมประเภทและวุฒิกำรศึกษำ) ประจำปี 2564

ประเภทบุคลำกร

จำนวนบุคลำกร
จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ

รวม

ปริญญำ
เอก

ปริญญำ
โท

ปริญญำ
ต่ำกว่ำ
อนุปริญญำ
ตรี
อนุปริญญำ

สายวิชาการ

10

7

0

0

0

17

สายปฏิบัติการ

3

11

3

0

0

17

สายวิชาการ (อัตราจ้าง)
สายปฏิบัติการ (อัตรา
จ้าง)
บุคคลภายนอก

4

16

0

0

0

20

0

6

5

0

2

13

0

2

0

0

0

2

รวม

17

42

8

0

2

69

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลำกรวิทยำเขตแพร่ (จำแนกตำมประเภทและวุฒิกำรศึกษำ)
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1.8 จำนวนนิสิตวิทยำเขตแพร่ ปีกำรศึกษำ 2564
สาขาวิชา

คณะ
พุทธ
ศาสตร์
ครุ
ศาสตร์

สังคมศ
าสตร์

ปริญญาตรี

ชั้นปีที่

1

2

3

4

5

รวม

พระพุทธศาส
นา

30

19

20

36

-

105

สังคมศึกษา

24

2

13

5

10

54

การสอน
ภาษาอังกฤษ

9

4

5

3

9

30

87

40

25

11

-

163

26

14

25

-

-

176

79

88

55

19

รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์

รวมทุกชั้นปี
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รวม
ทั้งสิ้น

ปริญญาโท

65
417

1

2

รวม

13

21

34

139

-

-

-

54

-

-

-

30

26

18

44

207

-

-

-

65

39

39

78

495
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บทที่ 2
ผลกำรดำเนินงำน
2.1 สรุปรำยได้ และรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2564
รำยได้ ปีงบประมาณ 2564 วิทยาเขตแพร่ มีรายได้ของส่วนงานดังนี้
ที่
รำยกำร
ใน งปม.
นอก งปม.
19,741,415.00
1 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้
102,068.00
2 เงินอุดหนุนและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทศิ ให้มหาวิทยาลัย
5,269,420.00
3 เงินค่าธรรมเนียม ค่าบารุง และค่าบริการต่าง ๆ
144,206.23
4 รายได้จากผลประโยชน์จากการลงทุนและทรัพย์สิน
5 รายได้จากที่ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล
2,062,038.16
6 เงินที่มีผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์
115,000.00
7 เงินที่ฝากไว้โดยมีเงื่อนไข
95,189.45
8 เงินรับอื่นๆ นอกหมวด
6,250,134.00
9 เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต
19,741,415.00
14,038,055.84
รวมทั้งสิ้น
รวมเงินในงบประมำณ และนอกงบประมำณ
33,779,470.84
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รำยจ่ำย ปีงบประมาณ 2564 วิทยาเขตแพร่ มีรายจ่ายของส่วนงานดังนี้
ผลรวมทั้งสิ้น
แผน

ประเภทรำยจ่ำย

ผล

ในงบประมำณ

เงินรำยได้

เงินใน
งบประมำณ

เงินรำยได้

20,657,883.50

6,744,800.00

20,836,738.00

5,988,875.00

20,657,883.50

6,744,800.00

20,836,738.00

5,988,875.00

19,587,840.00

6,476,000.00

19,587,840.00

5,794,475.00

1,070,043.50

268,800.00

1,248,898.00

194,400.00

แผนงำน: 2.ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน

5,412,700.00

8,186,000.00

2,782,214.97

4,427,401.79

ผลผลิต: ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำน
สังคมศำสตร์

4,368,700.00

8,116,000.00

2,458,895.97

4,391,801.79

แผนงำน: 1.บุคลำกรภำครัฐ
ผลผลิต: รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวติ
ประเภทงบค่ำใช้จ่ำย: บุคคล
ประเภทงบค่ำใช้จ่ำย: ดำเนินงำน

ประเภทงบค่ำใช้จ่ำย: ดำเนินงำน
ประเภทงบค่ำใช้จ่ำย: ลงทุน
ประเภทงบค่ำใช้จ่ำย: เงินอุดหนุน

345,900.00

7,496,000.00

224,847.97

4,149,221.79

2,300,000.00

220,000.00

1,567,100.00

120,440.00

1,722,800.00

400,000.00

666,948.00

122,140.00

ผลผลิต: ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร

1,044,000.00

70,000.00

323,319.00

35,600.00

แผนงำน: 3.ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน ลดควำมเลื่อมล้ำ และสร้ำง
กำรเจริญเติบโตจำกภำยใน

663,000.00

70,000.00

175,451.00

24,784.00

ผลผลิต: ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

663,000.00

70,000.00

175,451.00

24,784.00

แผนงำน: 5.ส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำ

-

200,000.00

-

168,500.00

ผลผลิต: ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้

-

200,000.00

-

168,500.00

รวมเงินในงบประมำณ
และนอกงบประมำณ

41,734,383.50

34,403,964.76

2.2 รำยงำนกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรรม ปีงบประมำณ 2564

แผนงำน / ผลผลิต / โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
ผลกำรดำเนินงำน
รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ

บรรลุ

1) โครงกำรแนะแนวประชำสัมพันธ์กำรศึกษำ

สำนักงำนวิทยำ
เขตแพร่

2) โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร

3) โครงกำรกิจกรรมเสริมหลักสูตร

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

4) โครงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกัมมัฏฐำนนิสิต

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

5) โครงกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำประเพณี
บุคลำกร

สำนักงำนวิทยำ
เขตแพร่

-

6) โครงกำรอบรมกำรเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และ
บทควำมวิชำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

ดำเนิน
กำร

7) โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมทักษะวิชำชีพบุคลำกร
สำยวิชำกำร*

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

-

8) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรและ
บริหำรงำนทั่วไป

สำนักงำนวิทยำ
เขตแพร่

9) โครงกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

10) โครงกำรสวัสดิกำรสำหรับบุคลำกร

สำนักงำนวิทยำ
เขตแพร่

11) โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน กำรเงิน
บัญชีและพัสดุ

สำนักงำนวิทยำ
เขตแพร่

ดำเนิน
กำร
เนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร

*

ไม่
บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
ไม่
บรรลุ
บรรลุ
ไม่
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

โครงการนี้ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

แผนงำน / ผลผลิต / โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
ผลกำรดำเนินงำน
รับผิดชอบ

12) โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

ดำเนิน บรรลุ
กำร

13) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

14) โครงกำรฝีกประสบกำรณ์ในสถำนศึกษำ

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

15) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำต่อนิสิต
ระดับปริญญำตรี

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

16) โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ป.ตรี)

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร

17)โครงกำรสำรวจสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของ

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

บัณฑิต*

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

-

ไม่
บรรลุ

18)โครงกำรปัจฉิมและตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศำสนกิจ*

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

-

ไม่
บรรลุ

19) โครงกำรซ้อมรับปริญญำ

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

20) โครงกำรพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพแก่นิสิต
และศิษย์เก่ำ

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

21) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์
วิทยำลัยสงฆ์แพร่
คุณภำพหลักสูตร*
22) โครงกำรศึกษำดูงำนนิสิตระดับปริญญำตรี
23) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ
24) โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ*

*

วิทยำลัยสงฆ์แพร่
วิทยำลัยสงฆ์แพร่
วิทยำลัยสงฆ์แพร่

ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
-

ไม่
บรรลุ

ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
-

ไม่
บรรลุ

โครงการนี้ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
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แผนงำน / ผลผลิต / โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
ผลกำรดำเนินงำน
รับผิดชอบ

25) โครงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกัมมัฏฐำนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

26) โครงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศแก่
บุคลำกรและนิสิต

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

27) โครงกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศนิสิตปริญญำโท

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภำพทั้งในระดับชำติและ นำนำชำติ
28) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย
29) โครงกำรกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
30) โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ระดับชำติ
31) โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรและวิจัย

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร

บรรลุ

ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
เนิน
กำร
ดำเนิน
กำร

บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้มีคุณภำพเป็นที่
ยอมรับในระดับชำติ
32) โครงกำรเผยแผ่ธรรมะทำงสถำนีวิทยุและโทรทัศน์

สำนักงำนวิทยำ
เขตแพร่

33) โครงกำรจัดทำวำรสำรมหำจุฬำฯ วิทยำเขตแพร่

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

34) โครงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกัมมัฏฐำนสำหรับ
ประชำชนทั่วไป
35) โครงกำรพัฒนำคุณภำพของงำนบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม
36) โครงกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน
37) โครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศำสนำ

รายงานประจาปี วิทยาเขตแพร่ 2564

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
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แผนงำน / ผลผลิต / โครงกำร
38) โครงกำรค่ำยพุทธบุตร

ผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่
ผลกำรดำเนินงำน
รับผิดชอบ
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

39) โครงกำรมหำจุฬำรวมใจร้อยควำมรู้สู่ชุมชน

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

40) โครงกำรอบรมกำรเรียนรู้งำนศำสนพิธีและ
วัฒนธรรมไทย

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

41) โครงกำรสอนธรรมศึกษำนิสติ คฤหัสถ์

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

42) โครงกำรสร้ำงขวัญกำลังใจเพื่อฟื้นฟูสุขภำพจิต
ผู้ป่วยในโรงพยำบำล
43) โครงกำรสอนภำษำและวรรณกรรมล้ำนนำสำหรับ
นิสิตประชำชนทั่วไป
44) โครงกำรสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย
45) โครงกำรศึกษำดูงำนพระพุทธศำสนำมหำยำน
46) โครงกำรธรรมสัญจร

วิทยำลัยสงฆ์แพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
วิทยำลัยสงฆ์แพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

47) โครงกำรถวำยควำมรู้แก่พระสังฆำธิกำร

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

48) โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

49) โครงกำรจัดทำวำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ของ มจร.วข.
แพร่

วิทยำลัยสงฆ์แพร่

50) โครงกำรจัดทำจุลสำรสักก์พทุ ธศำสตร์

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

51) โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน*

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

*

ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน
กำร

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร

ดำเนินกำร

-

ไม่
บรรลุ

โครงการนี้ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
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ผลกำรดำเนินงำน
แผนงำน / ผลผลิต / โครงกำร
หน่วยงำนที่
ผลกำรดำเนินงำน
รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำงำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำและทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
52) โครงกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำและวันสำคัญของชำติ

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

ดำเนิน บรรลุ
กำร

53) โครงกำรพัฒนำคุณภำพงำนทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
54) โครงกำรศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำประเทศเพื่อน
บ้ำน*

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

ดำเนิน บรรลุ
กำร

55) โครงกำรปริวรรตพระไตรปิฎกล้ำนนำเป็นภำษำไทย
56) โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำและ
วัฒนธรรม
57) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรูท้ ำงด้ำน
พระพุทธศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
อย่ำงยั่งยืน
58) โครงกำรไหว้ครู
59) โครงกำรพุทธศำสตร์สงเครำะห์
60) โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรส่งเสริม
กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
61) โครงกำรแลกเปลี่ยนนิสิตปฏิบัติศำสนกิจประเทศ

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
วิทยำลัยสงฆ์แพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

เนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
บรรลุ
ดำเนิน
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน
บรรลุ
กำร

ภูมิภำคลุม่ แม่น้ำโขง*

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

62) โครงกำรส่งเสริมพระสังฆำธิกำร นิสิต ด้ำน
พระพุทธศำสนำ และอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

ดำเนิน บรรลุ
กำร

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่
สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ

62) โครงกำรตั้งธรรมหลวงเวียงโกศัย เฉลิมพระเกียรติ
63) โครงกำรส่งเสริมควำมรูแ้ นวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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ไม่
บรรลุ

-

ไม่
บรรลุ

กำร
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64) โครงกำรจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิภำคอำเซียน

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

ดำเนิน บรรลุ
กำร

65) โครงกำรงำนประเพณีสรงน้ำพระพุทธโกศัยสิริชัย
มหำศำกยมุนี

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

66) โครงกำรถวำยทำนสลำกภัตต์

สำนักงำนวิทยำ
เขตแพร่

67) โครงกำรทำนุบำรุงหอพุทธศิลป์

สำนักวิชำกำร
วิทยำเขตแพร่

ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงพุทธบูรณำกำร
69) โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำแผนงบประมำณและ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
70) โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
71) โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้และกำร
บริหำรงำนควำมเสี่ยง
72) โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของกำรบริกำร
จัดกำรองค์กร*

สำนักงำนวิทยำ
เขตแพร่
สำนักงำนวิทยำ
เขตแพร่
สำนักงำนวิทยำ
เขตแพร่
สำนักงำนวิทยำ
เขตแพร่

ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
ดำเนิน บรรลุ
กำร
-

ไม่
บรรลุ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่ (COVID - 19) ทาให้ต้องมี
การควบคุมการกระจายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการงดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทุกประเภทที่มี
โอกาสเสี่ย งต่อการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้ตระหนัก และถือปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง การดาเนินการที่เกี่ยวเนื่อง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อให้การบริหาร
จัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

*

โครงการนี้ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
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2.3 รำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วิทยำเขตแพร่ 2563
ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 วิ ท ยาเขตแพร มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
ได้ มี ก ารด าเนิ น การประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต ร ระหว่ า งวั น ที่
29–31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร ทั้ง 7
หลักสูตร พบว่า หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ 3.69 คะแนน
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ประจาปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ วิ ท ยาลั ย ในระหว่ า งวั น ที่
29–31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
เท่ากับ 3.95 คะแนน) เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ
อยู่ ในระดั บ ดี (คะแนน เฉลี่ ย 4.03) องค์ ป ระกอบที่ 2 การวิจั ย มี คุ ณ ภาพอยู่ ใน ระดั บ พอใช้
(คะแนนเฉลี่ย 2.94) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการมีคุณภาพอยู่ใน ระดับ ดีมาก (คะแนน
เฉลี่ ย 5.00) องค์ป ระกอบที่ 4 การทานุบ ารุงศิลปะ และวัฒ นธรรมมีคุณ ภาพอยู่ ในระดับ ดีมาก
(คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการมี คุณภาพอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย
3.75 )
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6. ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ
ผลกำรประเมิน

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบ

0.00-1.50 กำรดำเนินงำนตอ งปรับปรุงเร

องค์
ประกอบ

จำนวน
ตบช.

ปจจัย
นำเขำ

กระบวน
กำร

ผลลัพธ

คะแนน
เฉลี่ย

(1.5) 5,

(1.1)

(1.8)

(1.6) 5

3.69

4.03

4

4.94
(2.2)
0.76

(2.1) 5

(2.3) 5

2.94

2

(3.2) 5

(3.1) 5

5

2

(4.2) 5

(4.1) 5

5

(5.3) 5

(5.1) 4,

งดวน

1.51-2.50 กำรดำเนินงำนตองปรับปรุง
2.51-3.50 กำรดำเนินงำนระดับพอใช
3.51-4.50 กำรดำเนินงำนระดับดี
4.51-5.00 กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

(1.2) 5,
(1.3) 3.60,

องค์
ประกอบ 1

องค์
ประกอบ 2
องค์
ประกอบ 3
องค์
ประกอบ 4
องค์
ประกอบ 5

(1.4) 5,
8

4

คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบ

(1.7)0,

(2.4) 1

(5.4) 1

(5.2) 5

3.30

4.86
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4.35

การดาเนินงานระดับ
ดี

การดาเนินงานระดับ
พอใช
การดาเนินงานระดับ
ดีมาก
การดาเนินงานระดับ
ดีมาก

3.75

การดาเนินงานระดับ
ดี

3.95

กำรดำเนินงำน
ระดับดี
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องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
2. สัดส่วนอาจารย์ที่จบปริญญาเอกต่ออาจารย์ทั้งหมดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3. สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาเป็นไปตามมาตรฐานด้านกลุ่ม
สาขา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนำ
1. การประเมินผลตามแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจาปีการศึกษา
2563
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
3. การดาเนินการปรับปรุง หลักสูตร หรือจัดทาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไมมีปริญญา
(non degree) ที่เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร 2 ปริญญา หรือ
หลักสูตรข้ามสถาบัน
แนวทำงเสริมจุดแข็งและจุดควรพัฒนำ
1. ควรจัดทาการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดโครงการและ
กิจกรรม พัฒนานิสิต ประจาปีการศึกษา 2563 ให้สอดคลองตรงตามที่กาหนดไวในแผนฯ
เพื่อจะไดสะท้อนผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนฯ อย่างชัดเจนตรงตามที่กาหนดไวใน
แผนฯ เพื่อประโยชนต่อการปรับปรุงและ พัฒ นาแผนฯ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อ ให้เกิดผล
สูงสุดกับนิสิตตามที่คาดหวัง
2. ควรจัดทาโครงการพัฒ นานิสิต ให้ทั่วถึงทุกหลักสูตรตามอัตลักษณะของหลักสูตรนั้นๆ
และควรให้ นิสิตไดมีส่วนร่วมโดยให้มีโครงการที่เกิดจากนิสิตทุกหลักสูตร
3. ควรร่วมกัน ดาเนิ นการปรับปรุง หลักสูตร หรือจัดทาหลั กสู ตรใหม่ หรือหลักสูตรไมมี
ปริญญา (non-degree) ทีเ่ ป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร 2 ปริญญา
หรื อหลั กสู ต รข้ามสถาบั น โดยส ารวจความต้ องการของกลุ่ ม เป้า หมายก่อน ตามความ
ต้องการผู้เรียน และตามศักยภาพที่มีอยู่ของวิทยาเขตทั้งในด้านบุคลากรและความพรอมใน
ด้านอื่นๆที่ตอบโจทย์วิทยาเขตและผู้เรียน
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
จุดแข็ง
วิทยาเขตมีหน่วยวิจัยที่ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยส่งผลให้การดาเนินงานด้านการวิจัยของ
วิทยาเขตบรรลุผลระดับหนึ่ง โดยเฉพาะบทความวิจัยที่ไดการตีพิมพ์และเผยแพรจานวนมาก
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
1. ควรจัดทาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมฐานข้อมูลนักวิจัย แหล่งทุน จานวนงานวิจัย
การเผยแพรและตีพิมพ์การใช้ประโยชน เป็นต้น เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาเขต
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยมีจานวนน้อย
2. ผลงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้ประโยชนทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจนยังมีจานวนน้อย
ขอเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. วิทยาเขตควรสร้างความร่วมมือและ/หรือเชิญ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อแสวงหา
ความ ร่วมมือในการขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนระดับระดับชาติ/นานาชาติ หรือองค์กรอื่นๆ
2. ควรพัฒ นาระดับงานวิจัย ให้เกิดการนาไปใช้ประโยชนในชุมชนให้มากขึ้น พรอมทั้งมี
การติดตามการใช้ข้อมูล อย่างเป็น ระบบ เพื่อนามาพัฒ นาต่อยอดให้ ส มบูรณ เหมาะกับ
สภาพการใช้งานจริง และควร สนับสนุนให้มีหลักฐานจากการใช้ประโยชนจากงานวิจัยที่
ชัดเจน และเพิ่มระดับการใช้ประโยชนให้สูงขึ้น
3. ควรสร้างแรงจู งใจแกอาจารย์ ในการท าสร้างงานวิจัยที่มีคุณ ภาพ โดยพิ จารณาให้
รางวัล หรือเชิด ชูเกียรติแกทีมงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชนไดจริง
หรือมีการนาเสนอ หรือเผยแพร ผลงาน หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
จุดแข็ง
1. วิทยาเขตแพรมีแผนงานด้านการบริการวิชาการแกสังคม และมีคณะกรรมการกากับ
ดูแล แผนการบริการวิชาการแกสังคม
2. วิ ท ยาเขตแพรมี ส ถานี วิท ยุ พ ระพุ ท ธศาสนา เป็ น ศู น ย์ ให้ ก ารบริก ารหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแกคณะสงฆ์และประชาชน
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แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ควรมีการติดตามการดาเนินการโครงการที่ไดดาเนินการเพื่อการพัฒ นาชุมชุน ให้มีความ
เข้มแข็งมายิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนำ
1. วิทยาเขตแพรควรมีการกากับดูแลการประเมินผลความสาเร็จของแผนบริการวิชาการให้
ชัดเจน
2. วิทยาเขตแพรควรมีการกาหนดชุมชนกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อพัฒ นาชุมชนให้
เข้มแข็ง
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ
1. วิทยาเขตแพรควรมีการรายงานประเมินผลความสาเร็จของแผนการให้บริการวิชาการ
แกสังคมให้ชัดเจน
2. วิทยาเขตแพรควรพัฒ นาระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการในเว็บไซต์ ของวิทยาเขต
แพร เพื่อ การประชาสัมพันธ์และเผยแพรกิจกรรมงานบริการวิชาการให้เป็นรูปธรรม
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. สภาพพื้นที่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคือมีวัตถุดิบใน
พื้นที่ เช่น การอนุรักษ์การฟ้อนกองอึด หรือ การปริวรรตคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น
2.ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม สังเกตจาก
ผลงานทีผ่ ่านมาของแต่ละโครงการ หลายโครงการมีเขาร่วมงานเป็นจานวนมาก
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ความมีการติดตามการและการพัฒนาโครงการที่ไดทาเพื่อการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม
เพื่อให้ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเป็นที่รจู ักและสืบทอดจากรุ่นสูรนุ
จุดที่ควรพัฒนำ
1. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมมีมากเกินไปทาไหไมโดดเดน และมุ่งเป้าจึงควรจะ
ลดลงแลว มุ่งเน้นโครงการที่จะทาให้เกิดอิมแพค จนสามารถโดดเด่นในระดับชาติหรือนานาชาติได
2. กระบวนการในการดาเนิน งานยังไมชัดเจน เพราะมีการกากับติดตามน้อย สังเกตจาก
การประชุม 2 ครั้ง ทาให้เวลาในการกับกับติดตามน้อย
3. ยังไมไดเห็นรายงานการประเมินความสาเร็จของทุกโครงการที่ชัดเจน

รายงานประจาปี วิทยาเขตแพร่ 2564

หน้า 31

ขอเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนำ
1. ควรจะแยกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมออกมาเป็นกลุ่มงานต่างหาก เพื่อ
ขับเคลื่อนงานโดยขึ้นตรงกับผู้อานวยวิชาการ
2. วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณรายได หรือจัดหากองทุนเข้ามาสนับสนุนโดยไมหวังพึ่งงบ
จากรัฐเพียงอย่างเดียวเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
3. ลดโครงการลงให้เหลือไมเกิน 4 โครงการแล้วมุ่งเน้นให้เกิดอิมแพคให้มาก ให้มีความโดด
เดน มีผลสาริดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร จุดแข็ง
มีก ารจั ดท าแผนที่ ค รอบคลุ ม พั น ธกิ จ ทุ ก ด้านที่ มุ่ งพั ฒ นาวิ ท ยาเขตสู ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ าน
การศึกษา พระพุทธศาสนาตามวิสัยทัศน์วิทยาเขต
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
1. ควรเพิ่มกิจกรรรม/โครงการที่สอดรับกับพันธกิจและตัวชี้วัดที่กาหนดไวให้ครอบคลุมทุก
ตัวชี้วัด
2. ควรเพิ่ ม พั น ธกิ จ ที่ มุ่ ง ตรงสู ก ารบรรลุ เป้ า หมายตามวิสั ย ทั ศ น์ ข องวิ ท ยาเขต โดยยึ ด
วิสัยทัศน์ของ วิทยาเขตเป็นเข็มทิศสาคัญ
จุดที่ควรพัฒนำ
1. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2. การจัดการความรู KM)
3. การพัฒนาผลงานของอาจารย์
ขอเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนำ
1. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรควรกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจน
ทั้ งระยะ สั้ น และระยะยาว เพื่ อ ให้ อ าจารย์ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละต าแหน่ ง ทางวิ ช าการบรรลุ
เป้าหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อตอบโจทย์ไดว่าในแต่ละปีบรรลุเป้าหมายตามแผนหรือไม
และการพัฒนาบุคลากรจะบรรลุ เป้าหมายตามเกณฑ์ ในปีใด ในแผนพัฒนาบุคลากร ควร
ระบุเส้นทางการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่ ครอบคลุมคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ตามบริบทและความต้องการขององค์กร (คุณวุฒิ ตาแหน่งทาง วิชาการ ความรู
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น)
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2. ควรเพิ่มแผนการจัดการองค์ความรูเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีให้ครอบคลุมตามพันธกิจ
ของวิทยาเขต อย่างน้อยให้ครอบคลุมตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยซึ่ง
ถือเป็นพันธกิจสาคัญที่ส่งผลต่อการ พัฒนาองค์ความรูของอาจารย์และการนาองค์ความรู
ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรรมเพื่อการ พัฒนานิสิตคุณภาพต่อไป
3. ควรมีแ ผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ศัก ยภาพในการสร้างผลงานด้ านการศึก ษา วิจั ย
บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณค่าหรือคุณภาพตามเกณฑ์ที่จะไดรับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วิทยำเขตแพร่ 2563 และเปรียบเทียบย้อนหลัง 2 ปี
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบ 2 การวิจัย
องค์ประกอบ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ
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ผลประเมิน
2561
3.92
5.00
5.00
5.00
4.00
4.35

ผลประเมิน
2562
4.26
5.00
5.00
4.50
4.75
4.62

ผลประเมิน
2563
4.03
2.94
5.00
5.00
3.75
3.95
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2.4 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2564

ที่

ตัวชี้วัด

1

ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณภาพบัณฑิตตามนวลักษณ์ และกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF : HEd)
จานวนนิสิต/บัณฑิตที่ได้รับการยกย่องหรือ
ได้รับรางวัลระดับชาติ
ร้อ ยละของนิ สิ ต ชาวต่ างประเทศที่ ส าเร็ จ
ก ารศึ ก ษ าตาม ห ลั ก สู ต รต่ อ นิ สิ ต ชาว
ต่างประเทศที่รับเข้าศึกษาในแต่ละรุ่น
ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทา หรือปฏิบัติศาสนกิจ
ในองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศต่อบัณฑิต
ที่มีงานทาหรือปฏิบัติศาสนกิจ
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้
บูรณาการหลัก พระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่
จ านวนหลั ก สู ต รที่ ได้ รั บ การพั ฒ นา และ
บูรณาการหลัก พระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรม
ร้อยละของหลักสูตรที่มีก ารนาองค์ความรู้
หรื อ นวั ต กรรมไปใช้ เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต ใจและ
สร้ า งชุ ม ชนหรื อ สั ง คมให้ เข้ ม แข็ ง และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติที่มีมีก ารนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒ นา
จิตใจและสร้างชุมชนหรือสังคมให้เข้มแข็ง
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ

2
3

4

5

6

7

8

9
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หน่วย
งำน
เอกสำรหลักฐำน
ที่รับผิด
ชอบ
วิทยาลัย แบบประเมินความพึงพอใจ
สงฆ์แพร่

หน่วย
นับ

ค่ำเป้ำ
หมำย

คะ
แนน

4.10

ผล
กำร
ดำเนิน
งำน
4.35

รูป/คน

1

1

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

80

100

วิทยาลัย -รายงานผลการปฏิ บัติ ศาสนกิ จ
สงฆ์แพร่ และบัณฑิตที่มีงานทา

ร้อยละ

100

57.10

วิทยาลัย -มคอ.2 ทุกสาขาวิชา
สงฆ์แพร่

จานวน

1

-

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

-

-

ร้อยละ

83

45.71

ไม่มี
วิทยาลัย
สงฆ์แพร่
วิทยาลัย - สถิติการรับเข้า
สงฆ์แพร่ - สูจิบัตรปี 63

วิทยาลัย
สงฆ์แพร่

ไม่มี

วิทยาลัย -โครงการมหาจุฬาร้อยความรู้สู่
สงฆ์แพร่ ชุมชน

-

-

วิทยาลัย -คาสั่งแต่งตั้งผลงานทางวิชาการ
สงฆ์แพร่ -ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร
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ที่

ตัวชี้วัด

10

ร้อยละของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่ระดับชาติ
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ าร ย์ ที่ ใช้ วิ ธี ก า ร จั ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู้ มุ่ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ มี ท รั พ ยากรการ
เรียนรู้ที่ระบุ ใน มคอ. 2
ร้ อ ยละของรายวิ ช าที่ ผ ลิ ต และใช้ สื่ อ การ
เรียนรู้ออนไลน์

11

12
13

หน่วย
นับ

ค่ำเป้ำ
หมำย

ร้อยละ

60

ผล
กำร
ดำเนิน
งำน
40

ร้อยละ

85

40

ร้อยละ

25

100

ร้อยละ

50

27.62

หน่วย
งำน
เอกสำรหลักฐำน
ที่รับผิด
ชอบ
วิทยาลัย บทความทางวิชาการ
สงฆ์แพร่
วิทยาลัย -เอกสารการบู ร การการการ
สงฆ์แพร่ เรียนการสอน มคอ.3
มคอ.2
วิทยาลัย
สงฆ์แพร่
วิทยาลัย - สรุปตารางบรรยายภาคการศึกษา
สงฆ์แพร่ ที่2 ประจาปีการศึกษาและตาราม

งบรรยายภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2564
- รายวิช าที่ จั ด การเรีย นการสอน
ออนไลน์

14

ระดับความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย์ที่มี
ต่อทรัพยากรทางการเรียนรู้ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

ระดับ

4

4

15

จ านวนเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร
ภายนอก เพื่ อ สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรการ
เรียนรู้

จานวน

3

5

สานัก - แบบประเมินความพึงพอใจของ
งานวิทยา นิสิต คณาจารย์ที่มีต่อทรัพยากร
เขตแพร่ ทางการเรี ย นรู้ ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ
และคุณภาพ
สานัก -บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
วิชาการ รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการ
วิทยา ทุจริต
-บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย
เขตแพร่

เรื่องการจัดการศึกษา
-บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย
เรื่ อ งการจั ด การศึ ก ษา (ร.ร.พระ
ปริยัติธรรม)
-บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ ทาง
วิชาการ
-บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ ทาง
วิชาการ (อุดมศึกษา)

16

ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ทางพระพุ ทธศาสนาเชิ งบู รณาการที่ ส่ งผลต่ อการ
พั ฒนาจิ ตใจและสั งคมอย่ างยั่ งยื นต่ อจ านวน
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมด

รายงานประจาปี วิทยาเขตแพร่ 2564

ร้อยละ

15

43.48

สานัก
วิชาการ
วิทยา
เขตแพร่

งานวิ จั ยทั้ งหมดที่ แล้ วเสร็ จในปี
การศึ กษา 2564 มี จ านวน 23 เรื่อง มี
งานวิ จั ยพั ฒนาองค์ ความรู้ หรื อ
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่นาไปใช้
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ประโยชน์ จานวน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 43.48
1. รู ปแบบการสร้ างจิ ตสาธารณะของ
นิ สิ ตสาขาวิ ชาพระพุ ทธศาสนาผ่ าน
โครงการส่ งเสริ มและพั ฒนากิ จกรรม
นิสิตจิตอาสา
2. การสร้ างแรงจู งใจการปฏิ บั ติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานในการสร้างสุขของ
นิสิต มจร.วขแพร่
3. รู ปแบบการจั ดการเรี ยนการสอน
บู รณาการกั บการบริ การวิ ชาการแก่
สังคมของ มจร.วข.แพร่กับสถาบันสังคม
จังหวัดแพร่
4. รู ปแบบการมี ส่ วนร่ วมในการสร้ าง
ชุมชนสัมพันธ์วิถีพุทธจังหวัดแพร่
5. การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของครอบครัวด้วยการรักษาอุโบสถศีล
ตามหลักพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่
6. กระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ของพระสงฆ์ ในจังหวั ด
แพร่
7. กระบวนการเรี ยนรู้ และถ่ ายทอด
วั ฒนธรรมท้ องถิ่ นให้ กั บเยาวชนและ
ผู้สูงอายุ
8. การมี ส่ วนร่ วมของนิ สิ ตต่ อการ
ถ่ ายทอดองค์ ความรู้ สั มมาชี พแก่
ผู้สูงอายุชุมชนบ้านสองแคว อ.เมือง จ.
แพร่
9. แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะ
แบบมี ส่ วนร่ วมระดั บท้ องถิ่ นของ
เทศบาลตาบลแม่คามี อ.เมือง จ.แพร่
10. ความสามารถทางการอ่ าน
ภาษาอั งกฤษของนิ สิตชั้นปี ที่ 1 มจร.
วข. แพร่ ที่ เรี ยนโดยใช้ กลวิ ธี KWL
PLUS
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หน้า 36

ที่

ตัวชี้วัด

17

ร้ อ ย ล ะ ข อ งอ าจ ารย์ แ ล ะ นั ก วิ จั ย ที่ มี
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
TCI ฐาน 1
ร้อยละของผลงานวิจัย
งานสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมที่ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ระดับ ชาติ ต่ อ จานวนผลงานวิจั ย
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทั้งหมด
ร้อยละของผลงานวิจัย
งานสร้ างสรรค์ แ ละนวัต กรรมที่ ได้ รั บ การ
อ้างอิงหรือนาไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา
จิตใจและสังคมในระดับชาติ
ร้อยละของผลงานวิจัย
งานสร้ างสรรค์ แ ละนวัต กรรมที่ ได้ รั บ การ
อ้างอิงหรือนาไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา
จิตใจและสังคมในระดับนานาชาติ
จ าน วน โค รงก ารวิ จั ย ที่ อ าจ ารย์ แ ล ะ
นัก วิจัย ไทยดาเนินการร่วมกั บ นัก วิจัย ชาว
ต่างประเทศ
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่ มี ผ ลความพึ งพอใจของผู้ รับ บริก าร ใน
ระดับดี

18

19

20

21

22
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หน่วย
งำน
เอกสำรหลักฐำน
ที่รับผิด
ชอบ
วิทยาลัย บทความทางวิชาการวิจัย
สงฆ์แพร่

หน่วย
นับ

ค่ำเป้ำ
หมำย

ร้อยละ

30

ผล
กำร
ดำเนิน
งำน
11.43

ร้อยละ

15

81.82

วิทยาลัย - ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สงฆ์แพร่ บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ร้อยละ

10

36.35

วิทยาลัย ห นั งสื อ รั บ รอ งก ารน าไป ใช้
สงฆ์แพร่ ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ร้อยละ

-

-

-

-

จานวน

-

-

-

-

ร้อยละ

85

100

สานัก
วิชาการ
วิทยา
เขตแพร่

1.โครงการเผยแผ่ ธ รรมะทาง
สถานีวิทยุ
2.โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน
3.โครงการมหาจุ ฬ ารวมใจร้อ ย
ความรู้สู่ชุมชน
4.โครงการสอนธรรมศึ ก ษาแก่
ประชาชน
5.โครงการจัดการความรู้เพื่อเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
6.โครงการอบรมการเรีย นรู้งาน
ศาสนพิธีและวัฒนธรรมไทย
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7.โครงการจั ด ท าวารสารมหา
จุฬาฯวิทยาเขตแพร่
8.โครงการธรรมสัญจร
9.โครงการจั ด นิ ท รรศการวั น
สาคัญ ทางพระพุ ท ธศาสนาและ
วันสาคัญของชาติ
23

จ านวนผลงานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมที่
ได้ รั บ การยกย่ อ งหรื อ ได้ รั บ รางวั ล ใน
ระดับชาติ

จานวน

1

0

24

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่บูรณาการกับการะบวนการเรียนการสอน
ในรายวิชา

ร้อยละ

10

55.50

25

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่บูรณาการกับการวิจัย

ร้อยละ

10

11.11

26

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่ บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท ะ นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

10

27

จ า น ว น ผ ล ง า น ด้ า น พ ร ะ พุ ท ธ แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติ

จานวน

1
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1

สานัก
วิชาการ
วิทยา
เขตแพร่
สานัก
วิชาการ
วิทยา
เขตแพร่

1.โครงการแลกเปลี่ ย นการ
เรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน
2.โครงการมหาจุฬารวมใจร้อย
ความรู้สู่ชุมชน
3.โครงการจัดการความรู้เพื่ อ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
4.โครงการอบรมการเรี ย นรู้
งาน ศาสนพิ ธี และวัฒ นธรรม
ไทย
5.โครงการธรรมสัญจร

สานัก
วิชาการ
วิทยา
เขตแพร่

1.โครงการมหาจุฬารวมใจร้อยความรู้สู่
ชุ มชน บู รณาการกั บการวิ จั ยเรื่ อง
การบู รณาการการเรี ยนการสอนใน
รายวิ ชาสั มมนาสั งคมศึ กษากั บการ
บริการวิชาการสู่สังคม ของนิสิตคณะ
ครุศาสตร์
สานัก 1.โครงการอบรมการเรียนรู้ งาน
วิชาการ ศาสนพิธีและวัฒนธรรมไทย
วิทยา 2.โครงการจั ด นิ ท รรศการวั น
เขตแพร่ สาคัญ ทางพระพุ ท ธศาสนาและ
วันสาคัญของชาติ
สานักวิชาการ ผ ล ง า น ด้ า น พ ร ะ พุ ท ธ แ ล ะ
วิทยาเขตแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ไ ด้ รั บ การยก
ย่องหรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
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หน่วย
นับ

ค่ำเป้ำ
หมำย

จานวนนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เกิ ด จากการบู ร ณาการ
ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาและทะนุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ การเรี ย นการสอนการ
วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม
ร ะ ดั บ ค ว าม ส าเร็ จ ข อ ง ก าร น า ห ลั ก
พระพุ ท ธศาสนามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
บริหารจัดการองค์กร

จานวน

1

ผล
กำร
ดำเนิน
งำน
1

ระดับ

4

4.65

30

ระดับความสาเร็จของการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ระดับ

4

5

31

ระดั บ ความส าเร็ จ ของงานเป็ น ไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี

ระดับ

4

5

32

ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาตามพันธ
กิ จ และแผนสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
องค์กร
ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไป
ตามแผนงบประมาณ

ระดับ

4

4

ร้อยละ

95

95

ที่

ตัวชี้วัด

28

29

33

34

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการ

ระดับ

4

4.25

35

ระ ดั บ ค วาม สุ ข ข อ งบุ ค ล าก ร ใน ก าร
ปฏิบัติงานภายในองค์กร

ระดับ

4

4.10
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หน่วย
งำน
ที่รับผิด
ชอบ
สานัก
วิชาการ
วิทยา
เขตแพร่

สานัก ผลการประเมินระดับความสาเร็จ
งานวิทยา ของการนาหลักพระพุทธศาสนา
เขตแพร่ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห าร
จัดการองค์กร
สานัก รายงานผลโครงการพัฒนาระบบ
งานวิทยา การจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
เขตแพร่ หลักธรรมาภิบาล
สานัก รายงานประจ าปี ง บประมาณ
งานวิทยา 2564
เขตแพร่
สานัก แบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
งานวิทยา ตามตัวชีว้ ัด
เขตแพร่
สานัก แ บ บ ฟ อ ร์ ม จั ด ท า แ ผ น -ผ ล
งานวิทยา ปีงบประมาณ 2564
เขตแพร่
สานัก รายงานผลการประเมินความพึง
งานวิทยา พอใจของบุคลากร
เขตแพร่
สานัก รายงานผลการประเมินความสุข
งานวิทยา ของบุคลากร
เขตแพร่

เอกสำรหลักฐำน
โครงการ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท า ง ด้ า น
พระพุทธศาสนา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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2.5 ข้อมูลระดับของตัวชี้วดั ตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
วิทยำเขตแพร่ แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2564
ยุทธศำสตร์ ที่ 1พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF : HEd)
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามนวลักษณ์ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)
หน่วยนับ : คะแนน
คำอธิบำย
ผู้ใช้บัณฑิต ให้หมายรวมถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทางานเกี่ยวข้องด้วย
ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทางานเกี่ยวข้องด้วย จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) คือคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1.ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญ ญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ ทั้ง 9 ประการ คือ
1) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
2) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
3) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
4) มีความสามารถและทักษะด้านภาษา
5) ใฝ่รู้ใฝ่คิด
6) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
7) มีโลกทัศน์กว้างไกล
8) เป็นผู้นาด้านจิตใจและปัญญา
9) มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ใช้คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต และ นวลักษณ์ คะแนนเต็ม 5
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เป้ำประสงค์ 1.4 ทรัพยำกรกำรเรียนรู้เพียงพอและเหมำะสม
ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ระดับความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย์ที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้
หน่วยนับ : คะแนน
คำอธิบำย
- ทรัพยากรทางการเรียนรู้ให้หมายรวมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยสนับสนุนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น ข้อมูลสารสนเทศ สื่อทุกรูปแบบ บุคลากร วัสดุ
อาคาร สถานที่ เป็นต้น
- ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับคะแนนความพึงพอใจของนิสิต และคณาจารย์ ที่
ได้รับการประเมินทรัพยากรทางการเรียนรู้ในแต่ละช่วงปีงบประมาณ
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้คะแนนที่ได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ ที่มีต่อทรัพยากร
ทางการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 5
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงพุทธบูรณำกำร
เป้ำประสงค์ 5.1 การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหาร
จัดการ
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ระดับความสาเร็จของการนาหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร
หน่วยนับ : ระดับ
เกณฑ์มำตรฐำน
ระดับ 1 มีการกาหนดหลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
ระดับ 2 มีการรณรงค์และดาเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารส่วนงานรับรู้และเข้าใจหลักธรรม
เพื่อการบริการจัดการองค์กร
ระดับ 3 ส่วนงานนาหลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ วิทยาเขตแพร่ กาหนด ไปสู่
การปฏิบัติ ร้อยละ 60
ระดับ 4 ส่วนงานนาหลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ วิทยาเขตแพร่ กาหนด ไปสู่
การปฏิบัติ ร้อยละ 80
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ระดับ 5 มีแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้หลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยนับ : ระดับ
เกณฑ์มำตรฐำน
ระดับ 1 มีการกาหนดและเผยแพร่แนวปฏิบัติของผู้บริหารตามองค์ประกอบของหลักธรร
มาภิบาล
ระดับ 2 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมมาภิบาลตามที่กาหนดไม่น้อยกว่าระดับ
ดี
ระดับ 3 ผู้บริหารนาหลักธรรมาภิบาลที่กาหนดไปใช้ในการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่าระดับ
ดี และรายงานต่อสภาวิทยาเขตแพร่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ระดับ 4 มีการนาผลการประเมินการนาหลักธรรมาภิบาล ไปปรับปรุงแนวปฏิบัติ
ระดับ 5 มีแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร เผยแพร่
ต่อสาธารณชน
ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 ระดับความสาเร็จของงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563
หน่วยนับ : ระดับ
คำอธิบำย
พิจารณาจากการที่หน่วยงานมีการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกระดับ
เกณฑ์มำตรฐำน
ระดับ 1 ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการประจาปี
2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับ 2 ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการประจาปี
2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84
ระดับ 3 ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการประจาปี
2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
ระดับ 4 ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการประจาปี
2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92
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ระดับ 5 ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการประจาปี
2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร
หน่วยนับ : ระดับ
คำอธิบำย
พิจารณาจากผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผน
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร คือ
๑. แผนการพัฒนาการผลิตบัณฑิต เช่น แผนพัฒนาหลักสูตร แผนยุทธศาสตร์ประกัน
คุณภาพการศึกษา แผนพัฒนานิสิต เป็นต้น
๒. แผนพัฒนางานวิจัย
๓. แผนพัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๔. แผนพัฒนางานทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. แผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร เช่น แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนา
บุคลากร แผนจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น
เกณฑ์มำตรฐำน
ระดับ 1 ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผน
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับ 2 ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผน
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84
ระดับ 3 ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผน
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
ระดับ 4 ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผน
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92
ระดับ 5 ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผน
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
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ตัวชี้วัดที่ 5.1.6.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้คะแนนจากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริการจัดการ คะแนน
เต็ม 5
ตัวชี้วัดที่ 5.1.7 ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
คำอธิบำย
พิจารณาจากผลสารวจระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยมี
คณะกรรมการจัดทาแบบสารวจและดาเนินการสารวจ ระดับความสุขของบุคลากร ในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร วัดจากแบบสารวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑) สภาพการทางาน เช่น ความพึงพอใจต่อโอกาสตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการทางาน หรือ
มีความพึงพอใจในการทางาน
๒) คุณภาพชีวิตการทางาน คือ ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับ ชั่วโมงการทางาน
สภาพแวดล้อมการทางาน ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน ความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
เกณฑ์มำตรฐำน
ระดับ 1 บุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ 1 – 20
ระดับ 2 บุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ 21 – 40
ระดับ 3 บุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ 41 – 60
ระดับ 4 บุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ 61 – 80
ระดับ 5 บุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ 81 – 100
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รำยงำนประจำปี วิทยำเขตแพร่ ปีงบประมำณ 2564
ที่ปรึกษำ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
พระครูสุนทรธรรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.
นายสุขุม กันกา

พระราชเขมากร,รศ.ดร.
พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร.
ดร.ธาดา เจริญกุศล

คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูลและจัดทำ
พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์,ดร.
ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์
นายกริช อินเต็ม
นายธีรวัฒน์ จันทร์จารัส
นางวลัยพรรณ อินเต็ม

พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร. ผศ.สุพจน์ แก้วไพทูรย์
นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง
นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูง
ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม พระสมพงศ์ ข้ามสี่
นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงค์ นางสาวพิราวรรณ จักรคา
นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร

พิสูจน์อักษร
พระอธิการศักดิ์ดา ฉนฺทโก,ดร.
นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลา

พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี
นางสาวพัชรวรรณ สวัสดี

รูปภำพ
นายกริช อินเต็ม / นายอดินันท์ สุวรรณรัตน์
จัดพิมพ์โดย
พิมพ์ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
จานวน 50 เล่ม
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