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ตอนที่	1

แนะนำ�มห�วิทย�ลัย
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ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาจจำาแนกตามระยะเวลาที่ได้พัฒนามาจนถึง

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) ได้ 3 ยุค ดังนี้

ยุคที่	1	:	ยุคเป็นวิทย�ลัย	(พ�ศ�	2436	–	2488)
 “มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั” เดมิเปน็วทิยาลยัเรยีกวา่ “มห�มกฏุร�ชวิทย�ลยั” ได้รบัการสถาปนา (จัด

ตั้ง) ขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 

(ร.ศ.112) ซึ่งเป็นวันคล้ายกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และได้พระราชทาน

นามว่า “มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย” เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่สำาคัญพระองค์หนึ่งของไทยและทรงตั้งวัตถุประสงค์ของการสถาปนา 

“มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย” ไว้ตอนหนึ่งว่า “เพื่อเป็นที่เล่�เรียนศึกษ�พระปริยัติธรรมของภิกษุส�มเณร” ดังแจ้งความ

ของกระทรวงธรรมการ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 10 หน้า 526

ยุคที่	2	:	ยุคเป็นมห�วิทย�ลัยพระพุทธศ�สน�	(พ�ศ�	2488	–	2540)
 ในยคุนีเ้ริม่จากปี พ.ศ. 2488 โดยกรรมการมหามกฏุราชวทิยาลัยซ่ึงมสีมเด็จพระสงัฆราชเจา้กรมหลวงวชริญาณ

วงศ์ ขณะทรงดำารงพระสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นนายกกรรมการ ได้มีมติให้จัดต้ังมหาวิทยาลัย

พระพุทธศาสนาขึ้น เรียกว่า “สภ�ก�รศึกษ�มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	มห�วิทย�ลัยพระพุทธศ�สน�แห่งประเทศไทย” 

กล่าวได้ว่า มหามกุฏราชวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเป็นไปตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระดำาริไว้เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และได้เปิดทำาการสอนในรูปแบบ

ของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2489 และมีวัตถุประสงค์ตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตั้งไว้ 3 ประการ คือ
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ทรงฉายภาพร่วมกับพระเถระกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุดแรก พ.ศ. 2436

  (1) เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์

  (2) เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิทยา ซึ่งเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศแห่งกุลบุตรทั้งหลาย

  (3) เพื่อเป็นสถานที่จัดสั่งสอนพระพุทธศาสนา

 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงมีพระดำาริในเร่ืองการศึกษาที่ 

กว้างไกล ทรงเห็นว่าพระภิกษุสามเณรนั้นควรจะได้ศึกษาทั้งความรู้ทางพระศาสนาและความรู้อื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์

ต่อการดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคม ซึ่งทรงเรียกว่า “วิทยา” อันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ เพราะความรู้ดังกล่าวนี้  

แม้จะไม่เปน็ประโยชนต่์อการพระศาสนาโดยตรง แตก่จ็ะเปน็สือ่กลางและปจัจยัเกือ้หนนุตอ่การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ไม่ว่าพระภิกษุสามเณรนั้นจะยังคงอยู่ในสมณเพศ  

หรือลาสิกขาออกไปเป็นพลเมืองของชาติ

 ในยุคที่ 2 (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516) เมื่อนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ขยายการ

ศึกษาจากส่วนกลางออกสู่ส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งเป็นวิทยาเขต 7 แห่ง และวิทยาลัย 1 แห่ง รวมเป็น 8 แห่ง คือ

  (1) วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  (2) วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครปฐม

  (3) วิทยาเขตอีสาน ตั้งอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่น

  (4) วิทยาเขตล้านนา ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่

  (5) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  (6) วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

  (7) วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเลย

  (8) มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา

 ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่าวิชาการทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งจำาเป็นและ 

มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจำาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถใน

การสอนธรรมะที่ทันสมัย และทันต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและวิทยาการด้านต่างๆ จึงอนุมัติให้เปิดดำาเนิน

การจัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาขึ้นเพื่อเปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เรียกว่า “บัณฑิตวิทย�ลัย	

มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทครั้งแรก

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2531



4 คู่มือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

อาคารเรียนและอาคารสำานักงาน สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ยุคที่	3	:	ยุคเป็นมห�วิทย�ลัยของรัฐ	(พ�ศ�	2540	–	ปัจจุบัน)
 มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา อนัมีนามวา่ “สภ�ก�รศกึษ�มห�มกฏุร�ชวทิย�ลยั” ได้พัฒนามาเปน็มหาวทิยาลยั 

ของรัฐ ได้นามใหม่ว่า “มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย” โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รชักาลที ่9 ทรงมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตัง้มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัและใหต้ราพระราชบญัญตัิ

ขึ้นเรียกว่า “พระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	พ�ศ�	2540” กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 

วิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นนิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการ 

ใหก้ารศกึษาทีก่ว้างกวา่เดมิ คอื ใหก้ารศกึษา วจิยัสง่เสรมิและให้บรกิารทางวชิาการพระพทุธศาสนาแกพ่ระภกิษุสามเณร

และคฤหัสถ์ รวมทั้งทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม (มาตรา 6)

 ในยคุที ่3 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดการสอนในระดับปริญญาเอกเปน็คร้ังแรกเมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2549 ได้ขยายการศึกษาจากวิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ

  (1) วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ตั้งอยู่ที่จังหวัดยโสธร

  (2) วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ต้ังแต่ระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอกคณะวิชา 5 คณะ คือ

  (1) บัณฑิตวิทยาลัย

  (2) คณะศาสนาและปรัชญา

  (3) คณะมนุษยศาสตร์

  (4) คณะสังคมศาสตร์

  (5) คณะศึกษาศาสตร์
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ตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 พระมห�มงกุฏ	และ	อุณ�โลม หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระผู้ทรงเป็น

ที่มาแห่งนาม “มหามกุฏราชวิทยาลัย”

 พระเกีย้วประดิษฐ�นบนหมอนรอง หมายถงึ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลที ่5 ซ่ึงทรงเป็น

ผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระราชทานทรัพย์บำารุงปีละ 60 ชั่ง

 หนังสือ	หมายถึง คัมภีร์และตำาราทางพระพุทธศาสนา โดยที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็น 

แหล่งผลิตคัมภีร์และตำาราทางพระพุทธศาสนา สำาหรับส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 ป�กก�ป�กไก่	ดินสอ	และม้วนกระด�ษ	หมาย ถึง อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน การพิมพ์เผยแพร่คัมภีร์และ

การผลิตตำาราทางพระพุทธศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทำาหน้าที่เป็นทั้งสถาบันศึกษา และแหล่ง

ผลิตตำารับตำาราทางพระพุทธศาสนา 

 ช่อดอกไม้แย้มกลีบ ในทางการศึกษา หมายถึง ความเบ่งบานแห่งสติปัญญาและวิทยาความรู้ แต่ในทางพระ

ศาสนา หมายถึง กิตติศัพท์ กิตติคุณ ที่ฟุ้งขจรไปดุจกลิ่นแห่งดอกไม้ โดยมีความหมายรวม คือความเจริญรุ่งเรืองและ

เกียรติยศ อิสริยยศ บริวารยศ 

 พ�นรองรับหนงัสือหรอืคัมภร์ี	หมายความวา่ มหามกฏุราชวทิยาลยัเปน็สถาบนัเพือ่ความมัน่คงและแพรห่ลาย

ของพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแผ่ 

 วงรัศมี	 	หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมหามกุฏราชวิทยาลัย

ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ไทย 

 มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ปัจจุบันคือ “มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย”
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

 ปรัชญามหาวิทยาลัย (Philosophy)

   “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา”

  “Academic Excellence based on Buddhism”

 ปณิธาน (Aspiration)

 มุง่เนน้ใหม้กีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ ผลติบณัฑติใหมี้ความเปน็เลศิทางวชิาการตามแนวพระพทุธศาสนา พฒันา

กระบวนการดำารงชวีติในสงัคมดว้ยศลีธรรม ชีน้ำาและแกไ้ขปญัหาสังคมด้วยหลักพุทธธรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

 วิสัยทัศน์ (Vision Statement)

  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

 พันธกิจ (Mission Statements)

  ให้การศกึษา วจิยั สง่เสรมิและใหบ้รกิารวชิาการทางพระพทุธศาสนาแกพ่ระภกิษสุามเณรและคฤหสัถ ์รวม

ทั้งการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

 วัตถุประสงค์ (Objectives)

  (1) ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ

  (2) ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คือ คิดดี พูดดี และทำาดี ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา

  (3) บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประจักษ์ชัดเจนต่อสังคมไทยและ

สังคมโลก

  (4) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำาและสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งทางสังคมศาสตร์ และมีคุณภาพทั้งด้าน

ความรู้และความประพฤติ

  (5) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำาและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลาง

ทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท

 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

 ศาสนสุภาษิตประจำามหาวิทยาลัย : วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โสเสฏฺโฐเทวมานุเส แปลว่า ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และ

ความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์

 สีประจำามหาวิทยาลัย : สีส้ม หมายถึง สีประจำาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี

อันเป็นวันพระราชสมภพ

 ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย : ต้นโพธิ์ ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 คติพจน์ประจำาตัวนักศึกษา : ระเบียบ สามัคคี บำาเพ็ญประโยชน์
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ข้อมูลเบื้องต้น
 ภาษาไทย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 อักษรย่อ : มมร.ศช. 

 ภาษาอังกฤษ :  Mahamakut Buddhist University,Srilanchang Campus    

 อักษรย่อ : MBU.SLC

ประวัติความเป็นมา
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยในกำากับของ

รัฐได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2536 ตามคำาปรารภของพระเดชพระคุณพระธรรมวราลังการ (หลวงปู่

ศรีจันทร์ วณฺณาโภ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย ที่พิจารณาเห็นความลำาบาก

ของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียงท่ีมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ต้องเดินทางไปที่อื่นท่ีห่างไกล ทั้งมีความประสงค์จะสร้างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสำาหรับคณะสงฆ์ไว้ที่

จังหวัดเลยด้วย จึงได้จัดทำาโครงการก่อตั้งวิทยาเขตขึ้นภายในวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง โดยได้ขอเปิด 

เป็นศูนยก์ารศึกษาของวิทยาเขตอสีาน จงัหวดัขอนแกน่  ไดเ้ปดิทำาการเรยีนการสอนเมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2536 และ

ในวันที่ 28 มีนาคม 2538 สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขต มีชื่อว่า “วิทยาเขตศรีล้านช้าง”

ที่มาของคำาว่า “ศรีล้านช้าง” นามวิทยาเขต
 คำาว่า ศรี มาจากคำาว่า สิริ หรือ สิรี มีความหมายถึง มิ่ง ขวัญ ความสง่า แสง ความสุกใส ความเปล่งปลั่ง ความ

งาม ความดี ความน่ารัก ความเจริญ ความรำ่ารวย ลาภ ความสำาเร็จ มงคล ความเป็นใหญ่ และมาจากสิ่งที่เป็นมงคลตาม

สถานที่ตั้งของวิทยาเขต ดังนี้

 ศรี ความหมายที่ 1 มาจากนามที่ตั้งของวิทยาเขต ได้แก่ วัดศรีสุทธาวาส เป็นพระอารามคู่บ้านคู่เมือง และเป็น

พระอารามหลวงแห่งแรกของชาวไทเลย

 ศร ีความหมายท่ี 2 มาจากนามหลวงปู่ศรีจนัทร ์วณัณาโภ (พระธรรมวราลงัการ) ผูก่้อตัง้วทิยาเขต และผูอ้ปุถมัภ์

วิทยาเขตแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่ม

 ศรี ความหมายท่ี 3 มาจากนามพระธาตุศรีสองรัก เป็นพระธาตุที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองทั้งชาวไทยและชาวลาว 

มาตั้งแต่ยุคต้นของอาณาจักรล้านช้าง

 คำาวา่ ลา้นชา้ง มาจากชือ่อาณาจกัรลา้นชา้ง ซ่ึงพัฒนาการจากคำาวา่ สัตนาคนหตุ มาจาก สต แปลวา่ ร้อย นหตุ 

แปลว่า หมื่น นาค แปลว่า ช้าง รวมแปลว่า ช้างร้อยหมื่น คือ ล้านช้าง พญาฟ้างุ้มสถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้น เมื่อ

ปี พ.ศ. 1896 เริ่มประวัติเป็นตำานานราวพุทธศตวรรษที่ 24 จนกระทั่งถึงการรวบรวมบ้านเมืองประกาศตั้งอาณาจักร 

เคา้โครงเรือ่งเริม่จากขนุบรมราชาธิราช บรรพกษตัริยไ์ทย - ลาว บา้นเมอืงได้ถกูพัฒนามาเปน็ประเทศ แผ่นดินส่วนหนึง่

เป็นประเทศลาว และอกีสว่นหนึง่เปน็ประเทศไทย รวมถงึเขตทีต่ัง้ของวทิยาเขตศรลีา้นชา้ง จงัหวดัเลยดว้ย แตก่อ่นแผ่น

ดินดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
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 ง�นธุรก�ร	/	ส�รบรรณ

	 (General	Service/Correspondence)

 ง�นประช�สัมพันธ์
	 (Public	Relations)

 ง�นบริห�รง�นบุคคล
	 (Personnel	Management)

 ง�นก�รเงินและบัญชี

	 (Finance	and	Accounting)

 ง�นแผนและงบประม�ณ

	 (Planning	and	Budgeting)

 ง�นพัสดุ

	 (Procurement)

 ง�นอ�ค�รสถ�นที่และย�นพ�หนะ

	 (Premises	and	Vehicles)

 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�
	 (Quality	Assurance	in	Education)

 ง�นติดต�มและประส�นง�น
	 (Monitoring	and	Coordination)

	 ฯลฯ

คณะกรรมวิทย�เขต
(Campus	Committee)

รองอธิก�รบดี
(Vice	-	Rector)

ผู้ช่วยอธิก�รบดี
(Assistant	-	Rector)

วิทย�ลัยศ�สนศ�สตร์
(Relingions	of	College)

ฝ่�ยบริห�รทั่วไป
(General	Management)

 ง�นส�รบรรณ/ธุรก�ร

	 (Correspondence/General	Service)	

 ง�นประช�สัมพันธ์

	 (Public	Relations)

 ง�นฝึกอบรม/พัฒน�	

	 (Training	and	Development)

 ง�นวิจัย/ข้อมูลสถิติ/ส�รสนเทศ	

	 (Research/Statistics/Information)

 ง�นห้องสมุด		

	 (Library	Service)

 ง�นโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ

	 (Audiovisual	and	Media)

 โครงก�รพระสอนศีลธรรม

	 ในโรงเรียน

	 (Project	 of	 Monks	 Teaching	 in	

Schools�)

 ง�นธุรก�ร/ก�รพิมพ์

	 (General	Service/Printing)

 ง�นทะเบียนและวัดผล

	 (Registration	and	Measurement)

 ง�นกิจก�รนักศึกษ�

	 (Student	Affairs)

 ง�นกองทุน

	 (Education	Fund)

 ง�นหลักสูตร

	 (Curriculum)

 ง�นบัณฑิตศึกษ�

	 (Graduate)

 โครงก�รวิช�ชีพครู

	 (Project	of	the	Teaching	Projession)

คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�
(Advisory	Board)

สำ�นักง�นวิทย�เขต
(Campus	Office)

ศูนย์บริก�รวิช�ก�ร
(Center	of	Academic	Service)

ฝ่�ยบริห�รทั่วไป
(General	Management)

ฝ่�ยจัดก�รศึกษ�
(Education	Management)

ฝ่�ยบริห�รทั่วไป
(General	Management)

โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างแบ่งงานบริหารออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สำานักงานวิทยาเขต    

 2.  วิทยาลัยศาสนศาสตร์

 3.  ศูนย์บริการวิชาการ
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ลักษณะงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของวิทยาเขตศรีล้านช้าง

 สำ�นักง�นวิทย�เขต

  มีผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต เป็นผู้กำากับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่ รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วย

อธิการบดีมอบหมาย ดำาเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย บริหารงบประมาณ เพื่อกิจการของวิทยาเขต บริหาร

งานบุคคล งานการเงินและการบัญชี การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รอง

อธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

  ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป

   มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   1.  งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

               1)  แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย

               2) ติดต่อประสานงานด้านสื่อมวลชน

               3) เขียนข่าว ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

               4) ติดตามข่าวสาร หรือข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆ และนำามาเผยแพร่

               5) แจ้งข่าวสาร และประกาศของทางราชการ

               6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            2.  งานสารบรรณ มีหน้าที่ดังนี้

               1)  จัดลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการของวิทยาเขต

               2) จัดเก็บหนังสือเอกสารราชการและเอกสารอื่นๆ ที่สำาคัญและเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน

    3) ดำาเนินการจัดส่งหนังสือภายในและภายนอก

    4)  ทำาหน้าที่กรองงานเอกสารก่อนนำาเสนอรองอธิการบดีลงนาม

    5)  ร่างและจัดพิมพ์หนังสือ คำาสั่ง ประกาศและระเบียบต่างๆ ของวิทยาเขต

    6)  ควบคุมและให้บริการ การใช้โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์สำานักงาน

    7)  ดำาเนินงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย

    8)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   3.  งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ดังนี้

    1)  จัดทำางบเวลา งบเงินเดือนของบุคลากร

    2)  ดำาเนินการบรรจุ การโอนย้าย การลาทุกประเภทตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

    3) จัดทำาทะเบียนประวัติบุคลากร ดำาเนินการลงโทษทางวินัย การขอเลื่อนตำาแหน่งทางวิชาการ การ

ปรับลดเงินเดือนและออกหนังสือรับรองให้บุคลากร

    4)  จัดทำารายงานทำางาน บันทึกเวลาการทำางาน วันลา และวันขาดเสนอรองอธิการบดีเป็นรายเดือน

    5)  จัดทำาสถิติบุคลากร เช่น การขาด การลา การมาสาย ผลงาน การผ่านงาน

    6)  ปฏิบัติงานตามระเบียบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

    7)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   4.  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดังนี้

    1)  ดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปี ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ
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    2)  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

    3)  จัดทำาฎีกาเบิกเงิน จัดทำาบัญชีเบิกจ่ายจากส่วนกลาง

    4)  จัดทำาบัญชีงบดุลรายปี

    5)  ควบคุมยอดงบประมาณ และเงินทดรองจ่าย และเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

    6)  ดูแลและให้บริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร

    7)  ดำาเนินงานตามระเบียบบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย

    8)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   5. งานพัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้

               1) ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณแหล่งต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

               2) จัดลงทะเบียน การจัดเก็บ การซ่อมบำารุงรักษา การเบิกจ่าย การยืม และการจำาหน่วยวัสดุครุภัณฑ์

ของมหาวิทยาลัย

               3)  ควบคุมดูแลห้องเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของวิทยาเขต

               4)  ติดตามเรื่องการตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงิน

               5)  ดำาเนินการจัดทำารายละเอียดคุณลักษณะ และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง

               6)  ทำารายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง

               7)  จัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับการทำาสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง

               8)  สำารวจ ตรวจนับพัสดุ ประจำาปี

               9) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            6. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ ดังนี้

               1)  ดำาเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูโครงสร้างอาคารสถานที ่งบประมาณ และประเภทการกอ่สร้างเพ่ือจดัทำา

งบประมาณซ่อมแซมหรือต่อเติม

               2)  ดูแลความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารเรียน 

สนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ และไม้ประดับ

               3)  จัดหา/บริการสถานที่ประชุม/อบรม/สัมมนาและตกแต่งสถานที่ในงานพิธีของวิทยาเขต

               4)  จัดเก็บรวบรวมงานด้านสถาปัตย์และแบบก่อสร้าง

               5)  ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต

               6)  ดำาเนินการซ่อมแซมตกแต่งยานพาหนะ

               7)  ซ่อมบำารุง รักษา และบริการการใช้รถยนต์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

               8)  รวบรวมหลักฐานการใช้รถยนต์ หลักฐานการซ่อมแซมและใบเสร็จค่าน้ำามันเชื้อเพลิง เพื่อเสนอขอ

ตั้งเบิกงบประมาณ

               9) ดำาเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ และการโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

               10) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   7.  งานติดตามและประสานงาน มีหน้าที่ ดังนี้

    1)  ดำาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

    2)  ทำาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาเขต

    3)  ควบคุมและวิเคราะห์การจัดทำางบประมาณ
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    4)  เร่งรัด และติดตามเรื่องที่วิทยาเขตเสนอ

    5)  เสนองานตามคำาสั่งอธิการบดีและรองอธิการบดีวิทยาเขต

    6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   8.  งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ดังนี้

    1) รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของวิทยาเขต ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้าน

การบริหาร การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งการจัดทำารายงาน

ประจำาปีของวิทยาเขต

    2)  พจิารณาวางแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รับผิดชอบการประเมนิ และการปฏิบติัตามแผนรวมทัง้

ศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานพัฒนา

ของมหาวิทยาลัย

    3)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   9.  งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

    1)  ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

    2)  รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

    3)  จดัเกบ็เอกสาร ข้อมลู แยกเรือ่งตามความจำาเปน็เพ่ือเปน็เอกสารประกอบตัวบง่ช้ี เพ่ือสะดวกในการ

ทำารายงานประจำาปี

    4)  จำาทำารายงานประจำาปี ส่งต้นสังกัดตามกำาหนด

    5)  มีหน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 วิทย�ลัยศ�สนศ�สตร์

          มีผู้อำานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เป็นผู้กำากับดูแล และรับผิดชอบ ทำาหน้าที่ตามที่รองอธิการบดี และผู้ช่วย

อธกิารบดวีทิยาเขตมอบหมาย มภีารกจิในการจดัการศกึษาตามนโยบายของมหาวทิยาลยั เสรมิสรา้งใหอ้าจารยม์ทีศันคติ

ทีด่ตีอ่วชิาชพี โดยใหต้ระหนกัถงึบทบาทหนา้ทีใ่นฐานะความเป็นคร ูสง่เสรมิการพฒันาการเรยีนการสอนและผลติบณัฑติ

ออกสูสั่งคม การตดิตามประเมนิผลการศกึษา และใหค้ำาปรกึษาเกีย่วกบัการเรยีนการสอน และหนา้ทีอ่ยา่งอืน่ตามทีร่อง

อธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

  ฝ่ายบริหาร มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาดังนี้

            1.  งานทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่ดังนี้

               1) ดำาเนินการรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และออกบัตรนักศึกษา

    2) ดำาเนินการจัดทำาและออกเอกสารสำาคัญแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาและใบรับรอง

    3) ดำาเนินการจัดทำาเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลประวัติการศึกษา

    4) ตรวจสอบวุฒิการศึกษา คุณสมบัติทางการศึกษาของนักศึกษา

    5) ดำาเนินการรวบรวม ติดตามตรวจสอบเอกสารผลการสอบรายวิชาและแจ้งผลการสอบ

    6) ดำาเนินการขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

    7) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   2. งานกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

    1)  ดำาเนินการรับสมัครสัมภาษณ์นักศึกษาและจัดทำาบันทึกถ้อยคำา
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    2) ให้คำาปรึกษา ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของชมรม กลุ่มนักศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมงานด้านทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม

    3)  ดำาเนินการจัดปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จัดห้องสอบ และประสานงานการประสาทปริญญา 

ตลอดถึงประสานกับกองกิจกรรมนักศึกษาภายนอกสถาบัน

    4)  ใหก้ารแนะนำา ใหก้ารปรกึษาแกน่กัศกึษาในการตดัสินใจเลือกศกึษาการโอน การยา้ยคณะ วชิา และ

การยื่นคำาร้องต่างๆ

    5)  ดำาเนินการสอบสวนความประพฤตินักศึกษาผู้กระทำาผิดระเบียบและลงโทษ

    6)  รวบรวมเอกสารเก่ียวกบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั เผยแพรแ่กน่กัศึกษาและวนิจิฉัยระเบยีบวนิยัเพือ่คุม้ครอง

สิทธินักศึกษา

    7)  จัดเก็บประวัติและภูมิหลังนักศึกษา

    8)  ดำาเนินการจัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน เวลาว่างและในโอกาสต่างๆ

    9)  จัดทำาแผนระยะ 3–5 ปี เพื่อรองรับนักศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และนำา

เสนอคณะกรรมการประจำาวิทยาเขต

    10) จัดทำาทำาเนียบนักศึกษาทุกรุ่นไว้เป็นหลักฐาน

    11) ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/ปฏิบัติงานของนักศึกษา

    12) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   3. งานธุรการ/การพิมพ์ มีหน้าที่ ดังนี้

    1)  ทำาหน้าที่เป็นสารบรรณของวิทยาลัยศาสนศาสตร์

    2)  ร่างและพิมพ์หนังสือ โต้ – ตอบ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

    3)  ผลิตเอกสารและตรวจทานเอกสารในวิทยาลัย

    4)  ประสานงานกับสารบรรณสำานักงานวิทยาเขต

    5)  จัดพิมพ์/บันทึกเอกสารประกอบการสอน/คำาบรรยายของอาจารย์สอน

    6)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  ฝ่ายจัดการศึกษา มีหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิต และส่งเสริม

วิชาการของคณาจารย์ มีหน้าที่ดังนี้

   1.  สาขาวิชา มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้กำากับดูแลและรับผิดชอบ มีหน้าที่ ดังนี้

    1)  จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา

    2)  จัดตารางสอน ชั่วโมงสอน ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของหลักสูตร

    3)  ดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร

    4)  ให้คำาปรึกษาแนะนำาคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอน

    5) วิเคราะห์หลักสูตรและข้อสอบวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร์

    6) ทดสอบความถูกต้อง และมาตรฐานของข้อสอบ และการวัดผลวิชานั้นๆ ประเมิน วิเคราะห์ วิจัย 

แนวทางปรับปรุงและแก้ปัญหาทางด้านวิชาการ

    7) ร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการ

เรียนการสอนและการใช้วัสดุอุปกรณ์ในสาขาวิชานั้นๆ
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    8)  ติดต่อประสานงานด้านการเรียนการสอนทั้งในและนอกวิทยาเขต

    9)  รวบรวมเก็บหลักฐานเกี่ยวกับโครงการสอน และแผนการเรียนการสอนของคณาจารย์

    10) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ศูนย์บริก�รวิช�ก�ร

          มีผู้อำานวยการศูนย์เป็นผู้กำากับดูแลและรับผิดชอบ ทำาหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต

มอบหมายมภีารกจิในการใหก้ารบริการวชิาการประชาสัมพันธ ์การวจัิย การเผยแผ่ผลงาน การอบรมสัมมนาและขอ้มูล

สารสนเทศ ดำาเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ดังนี้

        ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ มีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

            1. งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

    1)  ทำาหน้าที่เป็นสารบรรณของศูนย์บริการวิชาการ

    2)  ทำาหน้าที่เป็นสารบรรณของศูนย์บริการวิชาการ

    3)  ร่างและพิมพ์หนังสือโต้-ตอบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

    4)  ผลิตเอกสารและตรวจทานเอกสารในศูนย์บริการวิชาการ

    5)  ประสานงานกับงานสารบรรณสำานักงานวิทยาเขต

    6)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   2. งานฝึกอบรมและพัฒนา มีหน้าที่ดังนี้

    1)  ดำาเนินงานเกี่ยวกับการอบรม ประชุมและสัมมนาของวิทยาเขต

    2)  จัดทำาโครงการฝึกอบรม เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย ประสานงานเก่ียวกับการฝึกอบรม 

รวมทั้งการประเมินของโครงการ

    3)  จัดหลักสูตรอบบรมโครงการระยะสั้นเพื่อนำาผลสู่การพัฒนาวิทยาเขต

    4)  จัดทำาแผนพัฒนา/โครงการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

    5)  จัดทำาคำาของบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำาปีตามที่ได้รับมอบหมาย

    6)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   3.  งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

    1)  จัดทำานิทรรศการเผยแผ่ความรู้และกิจกรรมสำาคัญของมหาวิทยาลัย

    2)  จัดทำาวารสารหรือจุลสาร เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเผยแพร่รายงานประจำาปี

    3)  เขียนข่าว ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    4)  ติดตามข่าวสาร ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆ นำามาเผยแผ่

    5)  แจ้งข่าวสาร และประกาศของทางราชการ

    6)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   4. งานวิจัย/ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ มีหน้าที่ ดังนี้

    1)  ประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยและศูนย์สารสนเทศในส่วนกลาง

    2)  เก็บรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เช่น นักศึกษา บุคลากรโปรแกรมการศึกษา งบ

ประมาณและอาคารสถานที่

    3)  เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย



14 คู่มือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

    4) จัดหาทุนอุดหนุนการวิจัย ในงบประมาณและนอกงบประมาณ และนำาเสนอโครงการวิจัย

    5) วิเคราะห์ความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่และหน่วยงานใหม่

    6) ดูแลเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมา เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ 

โปรแกรมการศึกษา อาคารและสถานที่ ฯลฯ

               7) ดูแลเรื่องสถิติข้อมูลต่างๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

               8) ให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

               9) จัดทำาสารสนเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน

               10) ดำาเนินการจัดทำาฐานข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไป

               11) ติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการของผู้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงาน

               12) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            5. งานห้องสมุด มีหน้าที่ ดังนี้

               1)  วิเคราะห์หมวดหมู่และทำาบัตรรายการ

               2)  ระวังรักษาหนังสือ สำารวจและตรวจสอบและทำาบันทึกรายงาน

               3)  จัดหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ให้สะดวกแก่การใช้

               4)  บริการให้ยืม – รับคืนหนังสือ บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า

               5)  บริการเครื่องถ่ายเอกสาร บริการหนังสือจองและหนังสือสำารอง

               6)  บริการแนะนำาการใช้ห้องสมุดและบริการจัดทำารายชื่อหนังสือ

               7)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            6. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ มีหน้าที่ ดังนี้

               1) ควบคุมดูแลและให้บริการห้องโสตทัศนศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์

               2) จัดเก็บบำารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน

               3) ผลิตสื่อเพื่อบริการนักศึกษา

               4) เก็บภาพและถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาเขต ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

               5) นิเทศการใช้อุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ก่อนใช้งาน

               6) บริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

               7) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย




