
สวนที่ ๑

บทนํา

๑.๑ ประวัติความเปนมาของหนวยวิทยบริการฯ

หนวยวิทยบริการฯ เดิมมีฐานะเปนโครงการขยายหองเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ  (ป.บส.) ตั้งอยูที่วัดโคกพลู ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตามมติของ  
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕48  เปดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ มีพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรม เขารับการศึกษา จํานวน 34 รูป  
เนื่องจากวัดโคกพลู มีโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และไดจัดการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด  
คณะสงฆจังหวัดตาก จึงมีมติเห็นชอบใหมาดําเนินการจัดการศึกษา ณ วัดทานา  ตําบลหนองบัวใต  
อําเภอเมือง  จังหวัดตาก

พ.ศ. ๒๕51  สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 3/๒๕51 เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕51 ที่ประชุมมีมติใหเปดหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช ณ วัดทานา ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก และอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา 255๑

พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง เปดหนวยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดทานา ตําบลหนองบัวใต        
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศเรื่อง อนุมัติใหเปดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา 255๑

พ.ศ. ๒๕52  สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/๒๕52  เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕52 ที่ประชุมมีมติใหเปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ ปการศึกษา 2552

พ.ศ. ๒๕๕2  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ)          
ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

พ.ศ. ๒๕๕๒  วันท่ี ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบพิธีเปดหนวยวิทยบริการอยางเปน
ทางการ  โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนประธานใน
พิธีและกําหนด วันที่ 5 กุมภาพันธ ของทุกปเปนวันทําบุญครบรอบวันเปดหนวยวิทยบริการฯ

พ.ศ. ๒๕55  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/๒๕55  เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕55 ท่ีประชุมมีมติใหเปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร ๕ ป (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ)  ปการศึกษา 2555

พ.ศ. ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร ๕ ป (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ)          
ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. 255๕

พ.ศ. 2555  สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2555 วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมมีมติใหเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร        
การบริหารกิจการคณะสงฆ ณ วัดอรัญเขต  อําเภอแมสอด
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โครงสรางการบริหารงานหนวยวิทยบริการฯ

คณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการฯ

1. พระศรีรัตนมุนี ประธานกรรมการ

2. พระราชวิทยาคม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

3. พระครูโกวิทบุญเขต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

4. นายอุดร  ตันติสุนทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

5. พระมหาธีรเดช  ธีรวฑฺฒโน กรรมการ

6. นายดอนลาร  เสนา กรรมการ

7. นายอํานาจ  ทาปน กรรมการ

8. นายวรพล  วรสุวรรณโรจน กรรมการและเลขานุการ

-

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการฯ

คณะกรรมการบริหาร

ฝายทะเบียน/วัดผล ฝายกิจการนิสิต ฝายวางแผน/วิชาการฝายนิติกรฝายบริหารงานท่ัวไป

งานการเงิน

งานบัญชี

งานธุรการ/พัสดุ

งานทะเบียน/วัดผล

งานประกันคุณภาพ

สาขาวิชา

งานหองสมุด

งานตรวจสอบภายใน งานชุมชนสัมพันธ

งานหองสารสนเทศ
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สวนที่ ๒
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) 

หนวยวิทยบริการฯ
หนวยวิทยบริการฯ ในชวงของการดําเนินการจัดการศึกษา ไดศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ท่ีผานมา และสภาพแวดลอมในปจจุบัน สรุปเปนจุดเดน จุดดอย โอกาส และภาวะคุกคาม ในการ
นําไปสูการพัฒนาแผนพัฒนาหนวยวิทยบริการฯ ระยะที่ ๑๑

๒.๑ จุดแข็ง (Strenght)
๒.๑.๑ หนวยวิทยบริการฯ มีชื่อเสียงในดานการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา และ

เปนสถานศึกษาเฉพาะทาง สามารถขยายโอกาสทางการศึกษา
๒.๑.๒ ห ลัก สูตรการ จัดการศึ กษามี เ นื้ อหาสาระครอบค ลุมวิ ช าการด าน

พระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๒.๑.๓ หนวยวิทยบริการฯ มีสังคมเปนรากฐานในการระดมทรัพยากร และมีศักยภาพ

ในการระดมทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๔ หนวยวิทยบริการฯ มีชื่อเสียงและเกียรติคุณทางดานการบริการวิชาการ    

ดานพระพุทธศาสนา ผานกระบวนการบริการวิชาการ และการผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคม คณะสงฆ  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒.๒ จุดออน (Weakness)
๒.๒.๑ หน วยวิทยบริการฯ  มี ข อ จํากั ดด านงบประมาณ มีผลให กระบวน             

การบริหารงาน การจัดการศึกษา และการพัฒนาบุคลากร ไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร
๒.๒.2 หนวยวิทยบริการฯ  ขาดความสารถในการผลิตผลงานทางวิชาการ           

และการวิจัย ในระดับมาตรฐานสากล
๒.๒.3 หนวยวิทยบริการฯ มีการบริหารงานแบบระบบอุปถัมภ ประสิทธิภาพและ

ผลสัมฤทธิ์ของงานจึงไมตรงตามเปาหมาย
๒.๒.๔ หนวยวิทยบริการฯ ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก ในการเผยแผชื่อเสียงและ

เกียรติคุณ จึงเปนเหตุใหสังคมขาดโอกาสในการเขาถึงขอมูลทางการศึกษา
๒.๓ โอกาสการพัฒนา (Opportunity) 

๒.๓.๑ บัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถท่ีสําเร็จการศึกษาไดออกไปสนองงานคณะสงฆ 
และสังคม เปนโอกาสใหหนวยวิทยบริการฯ ไดรับความเชื่อถือ และไววางใจจากคณะสงฆ และสังคม 
อันเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา

๒.๓.๒ สถานการณในสังคมปจจุบันเกิดความขัดแยงวุนวาย สังคมโลกตองการ       
องคความรูทางดานพระพุทธศาสนาเพื่อเปนทางเลือกในการพัฒนา เปนโอกาสของหนวยวิทยบริการ   
ในการเสนอทางเลือกเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ ผานกระบวนการจัดการศึกษา การบริการ
วิชาการ และการเผยแผพระพุทธศาสนา

๒.๓.๓ การเปดประชาคมอาเซียน เปนโอกาสในการขยายโอกาสทางการศึกษา      
ตามความตองการของคณะสงฆ ประชาชน และผูที่มีความสนใจไดเขารับการศึกษา

๒.๓.๔ คาใชจายในการศึกษา เปนทางเลือกใหพระภิกษุสงฆสามเณร ประชาชน      
และผูที่มีความสนใจ ที่มีขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจ ไดเขารับการศึกษาอยางทั่วถึง
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๒.๔ ภาวะคุกคาม (Threat)
๒.๔.๑ นโยบายการเปดดําเนินการจัดการศึกษาอยางเสรี การแขงขันในดานการจัด

การศึกษาเชิงปริมาณ และการประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ
๒.๔.๒ นโยบายของรัฐในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหนวยวิทยบริการฯ ในฐานะ

สถานศึกษานอกท่ีตั้ง ซึ่งตองผานกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยยังไมท่ัวถึงและไมเปนสัดสวน      
ในงบประมาณดานการผลิตบัณฑิต และสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา

๒.๔.๓ จํานวนผูบรรพชาอุปสมบท เพ่ือศึกษาทางพระพุทธศาสนา และจํานวน
พระภิกษุสามเณรที่จะเขารับการศึกษามีจํานวนลดนอยลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของประชากร และการขยายโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สวนที่ ๓
แผนพัฒนาหนวยวิทยบริการฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๓.๑ ปรัชญาหนวยวิทยบริการฯ
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”

๓.๒ ปณิธานหนวยวิทยบริการฯ
“ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ”

๓.๓ วิสัยทัศนหนวยวิทยบริการฯ
“มุงพัฒนาหนวยวิทยบริการฯใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา                              

โดยจัดการศึกษาพัฒนาองคความรู บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม               
ใหมีคุณภาพอยางย่ังยืน”

๓.๔ พันธกิจหนวยวิทยบริการฯ
หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         

จังหวัดตาก มุงปฏิบัติภารกิจหลักที่สําคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนําความรูทางดานพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร
สมัยใหม ใหเกิดเปนองคความรูที่นําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจที่สําคัญ ๕ ดาน ดังนี้

๑) มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู ดานคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะหอยางมีเหตุผล เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒) มุงสงเสริมการศึกษา คนควาวิจัยดานพระพุทธศาสนา และศาสตรอื่นๆ เพื่อสรางองคความรู
ใหมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคมและส่ิงแวดลอม รวมท้ังสรางเครือขายรวมกับองคกรและ
สถาบันตางๆ เพื่อสรางบุคลากรทางการวิจัยใหเปนมาตรฐานสากล

๓) มุงเนนบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแบบสหวิทยาการ  รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูและ
ใหความรวมมืออันดีกับสังคม

๔) มุงสงเสริมการศึกษาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การมีสวนรวมในการ
ดํารงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการอยูรวมกันอยางมีเอกลักษณและศักดิ์ศรี เพื่อเปนการ
สรางวัฒนธรรม คานิยมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นแกบุคคล องคกรและสังคม  

๕) ปรับปรุงโครงสรางองคกร กฎระเบียบ และการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร      
ให เกิดการเป ล่ียนแปลงท่ี ทันสมัย โดยยึดหลักการบริหารจัดการ ท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ                
ตามหลักธรรมาภิบาล
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๓.๕ วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนาหนวยวิทยบริการฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๑) เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาหนวยวิทยบริการฯ เปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 

ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
๒) เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา 

สามารถบูรณาการกับศาสตรตางๆ มีปฏิปทานาเล่ือมใส ใฝรู  ใฝคิด มีความเปนผูนําทางจิตใจและ
ปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีโลกทัศนกวางไกล สามารถกาวทันความเปล่ียนแปลง ของโลก      
มีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเสียสละ เพื่อสวนรวม

๓) เพื่อพัฒนาบุคลากรของหนวยวิทยบริการฯ ใหมีศักยภาพ มีความพรอม ในการพัฒนาชุมชน
และมีสัมพันธภาพที่ดีตอสังคมแบบยั่งยืน
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สวนที่ ๔
ยุทธศาสตร (๕) เปาประสงค (๖) และกลยุทธ (๑๓)

ในแผนพัฒนาหนวยวิทยบริการ ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕ -๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ

๑) การผลิตบัณฑิต              
และการพัฒนาการจัดการเรียน     
การสอนที่มีคุณภาพ             
และไดมาตรฐาน

๑) บัณฑิตมีความรอบรู                  
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
มีมนุษยสัมพันธ และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งการคิด           
เชิงวิเคราะหอยางมีเหตุผล เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานได              
อยางมีประสิทธิภาพ

๑) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
อาจารย ใหมีความรูความสามารถ  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                             
อยางมีประสิทธิภาพ

๒) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
นิสิต ใหมีความใฝรูใฝเรียน                           
มีความมุงมั่นพัฒนาองคความรู                           
ผานกระบวนการจัดการศึกษา

๒) หนวยวิทยบริการฯ มุงพัฒนา     
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน    
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
สามารถตอบสนอง                          
ตอความตองการของสังคม

๓) สงเสริมพัฒนาสื่อการเรียนรู   
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการบริการทางดานวิชาการ       
และการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
และทันสมัย
๔) สงเสริมพัฒนาหนวยวิทยบริการฯ
ใหเปนที่ยอมรับในการเปนศูนยกลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา                          
ในจังหวัดตาก และจังหวัดใกลเคียง 

๒) การสงเสริมการวิจัย              
และพัฒนาองคความรู         
เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย       
ทางพระพุทธศาสนา           
และศาสตรอื่น ๆ

๓) หนวยวิทยบริการฯ สามารถ
สรางผลงาน วิจัยทาง
พระพุทธศาสนาและศาสตรอื่นๆ                        
และสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสังคม

๕) สงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
สนับสนุนการนําองคความรู         
จากการวิจัยไปใชในการเรียน               
การสอน พัฒนาตน พัฒนางาน             
และพัฒนาสังคม

๓) การใหบริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคม

๔) หนวยวิทยบริการฯ เปนแหลง             
เรียนรู และใหบริการวิชาการ                
ทางพระพุทธศาสนา แกคณะสงฆ
ชุมชนและสังคม

๖) พัฒนา ฝกอบรม หรือสัมมนา     
เชิงปฏิบัติการ และสงเสริมสนับสนุน
การมีสวนรวม ในโครงการหรือ
กิจกรรมการบริการวิชาการ 
แกคณะสงฆ ชุมชน และสังคม              
โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน

๔) การทํานุบํารุง               
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
อยางย่ังยืน

๕) หนวยวิทยบริการฯ เปนแหลง
เรียนรูทางพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

๗) รณรงคใหนิสิตและบุคลากร
ตระหนัก ในการมีบทบาทสงเสริม   
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
สังคมรวมกับภาคประชาชน
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ

๘) หนวยวิทยบริการฯ เปนแหลง
เรียนรูทางพระพุทธศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณีไทย 

๕) การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ              
ตามหลักธรรมาภิบาล

๖) หนวยวิทยบริการฯ มีระบบ    
การบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ                     
ตามหลักธรรมาภิบาล

๙) พัฒนานโยบาย                                  
และแผนการบริหารจัดการ                          
ใหมีภาพลักษณ                                          
ของหนวยวิทยบริการฯ                    
เพ่ือใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยฯ
๑๐) พัฒนาและสงเสริมศักยภาพ           
ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
๑๑) สงเสริมสวัสดิการบุคลากร        
ใหมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
๑๒) บริหารจัดการทรัพยากร                       
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
ใหมีประสิทธิภาพ
๑๓) พัฒนาระบบและกลไก                   
การบริหารจัดการ ทางการเงินและ
งบประมาณ ของหนวยวิทยบริการฯ
ใหโปรงใส ถูกตอง และตรวจสอบได                      
อยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ ๕
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด

ในแผนพัฒนาหนวยวิทยบริการ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตรที่ ๑ 

การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
เปาประสงค ๑

บัณฑิตมีความรอบรูดาน คุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ และความรับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะหอยางมีเหตุผล เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ
เปาหมาย

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
กลยุทธท่ี ๑
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพอาจารย                         
ใหมีความรูความสามารถ  
ในการจัดกิจกรรม                             
การเรียนการสอน                           
อยางมีประสิทธิภาพ

    
๑.๑. สงเสริมสนับสนุนให
อาจารยมีความรู                             
ที่หลากหลาย                      
และสรางเสริม
ประสบการณเพิ่มมากข้ึน
   

    
๑) โครงการอาจารย                
และนิสิตพบครูมืออาชีพ
๒) การใหความสําคัญ
และการสรางแรงจูงใจ
แกบุคลากรสายวิชาการ
๓) โครงการเสริมสราง
ความเขาใจในระบบประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา 
(QA DAY)

    
๑) รอยละของอาจารย      
ที่ไดรับการพัฒนา
๒) รอยละของอาจารย        
เกิดแรงจูงใจในการทํางาน  

รอยละ

รอยละ

๕๐

50

70

70

80

80

80

80

90

90

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ
เปาหมาย

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
กลยุทธท่ี ๒
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพนิสิต ใหมีความใฝ
รูใฝเรียน มีความมุงมั่น
พัฒนาองคความรู ผาน
กระบวนการบริหารงาน 
และการจัดการศึกษา

     
๒.๑ สงเสริมสนับสนุน
กระบวนการจัดการศึกษา 
และกิจกรรมพัฒนานิสิต 
ในการสงเสริมการเรียนรู
เพ่ิมทักษะและ
ประสบการณ
๒.๒ สนับสนุนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาและ
ดําเนินการยกฐานะเปน
วิทยาลัยสงฆตากสิน
มหาราช
๒.๓ สนับสนุนการจัดตั้ง
ชมรมนิสิต และสมาคม
ศิษยเกา
๒.๔ สนับสนุนใหนิสิตมี
สวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

๑) โครงการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
       -กิจกรรมสัมมนาทาง
วิชาการ
      -กิจกรรมเสริม

หลักสูตร
      -กิจกรรมปฐมนิเทศ

และรับนองนิสิตใหม
๒) โครงการสงเสริมนิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจ             
อาสาเติมปญญาและบริการ
สังคม
๓) โครงการปจฉิมนิเทศน               
ปสุดทาย นองเลี้ยงพี่                   
พ่ีแนะนํานอง
๔) โครงการกีฬา
นันทนาการเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ
๕) โครงการปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐาน

  
๑) รอยละของนิสิตเกิด
กระบวนการพัฒนา และ
สรางองคความรู
๒) รอยละของนิสิตท่ี
เพิ่มขึ้นตอปการศึกษา
๓) รอยละของนิสิตที่สําเร็จ
การศึกษา
๔) รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ที่ไดปฏิบัติ
ศาสนกิจ ทํางาน หรือ
ประกอบวิชาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ป
๕) จํานวนนิสิตที่ไดรับ
ทุนการศึกษา

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

ทุน

7๐

๑๐

๗๐

๘๐

๓

๘๐

๑๐

๗๐

๘๐

๓

๘๐

๑๐

๘๐

๘๐

๒

๘๐

๑๐

๘๐

๘๐

๕

๘๐

๑๐

๘๐

๘๐

๕
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กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ
เปาหมาย

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๖) โครงการขอเปดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา              
รัฐประศาสนศาสตร
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ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เปาประสงค ๒
หนวยวิทยบริการฯ มุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และไดมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ
เปาหมาย

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
กลยุทธ ๓
สงเสริมพัฒนา                                
สื่อการเรียนรู และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการบริการ       
ทางดานวิชาการ และการ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
และทันสมัย

    
๓.๑ สนับสนุนการผลิตและ
จัดพิมพหนังสือ ตํารา
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน
๓.๒ จัดใหมีการใชระบบ E-
learning รวมกับ
การจัดการเรียน การสอน
อยางจริงจัง เพื่อใหนิสิต
มีทักษะทางปญญาดวย
ตนเอง
๓.๓ จัดใหมีระบบการ
บริการขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหนิสิต
ไดเขาถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

     
๑) โครงการอบรม            
เชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
และเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
๒) จัดซื้อเอกสารและตํารา
ทางวิชาการ
๓) จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑทาง
การศึกษา   
๔) การปรับปรุงหองสมุด

     
๑) จํานวนรายวิชา                
ที่มีแผนการสอน และ
เอกสาร/สื่อประกอบการ
สอน หรือตํารา หรือ
หนังสือ
๒) จํานวนรายวิชาที่มีการ
ใช E-learning
๓) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตตอการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน

วิชา

วิชา

ระดับ

2๐

๓

4๐

20

๓

๖๐

๓0

4

๗๐

๕0

4

๘0

๖0

๔
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กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ
เปาหมาย

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
กลยุทธท่ี 4
สงเสริมพัฒนา
หนวยวิทยบริการฯใหเปนที่
ยอมรับในการ                          
เปนศูนยกลางการศึกษา    
พระพุทธศาสนา            
ในจังหวัดตาก                        
และจังหวัดใกลเคียง

4.1 ดําเนินการจัดทําผัง
แมบทใหสอดคลองกับ
ขอจํากัดของที่ดิน                  
เพื่อรองรับการขยายตัว              
ในอนาคต

         
๑) โครงการยกฐานะ
หนวยวิทยบริการฯ ข้ึนเปน
วิทยาลัยสงฆตากสิน
มหาราช
๒) จัดทําผังแมบทวิทยาลัย
สงฆตากสินมหาราช
๓) โครงการเปดอาคาร
เรียน และทําบุญครบรอบ
วันเปดหนวยวิทยบริการฯ
    

๑) มีผังแมบท
วิทยาลัยสงฆตากสิน
มหาราช

จํานวน ๑
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ยุทธศาสตรที่ ๒
การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา และศาสตรอื่น ๆ

เปาประสงคที่ ๓ 
หนวยวิทยบริการฯ สรางผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาและศาสตรอื่นๆ ที่มีมาตรฐานสากล สามารถเผยแพรและนําไปใชใหเกิดประโยชน ตอสังคม

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ
เปาหมาย

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
กลยุทธท่ี 5
สงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
สนับสนุนการนําองคความรู
จากการวิจัยไปใชในการ
เรียนการสอน พัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาสังคม

5.๑ ผลิตและพัฒนา
นักวิจัยเพื่อใหไดผลงาน
วิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 
ในการเรียนการสอน 
พัฒนาตน พัฒนางาน           
และพัฒนาสังคม

         
๑) โครงการผลิตและ
พัฒนานักวิจัย
๒) โครงการวิจัยสาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ
๓) โครงการวิจัยสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
๔) โครงการวิจัยสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย  
    

๑) บุคลากรสายวิชาการที่
ไดรับการเสริมสราง
ศักยภาพดานการวิจัย
๒) โครงการวิจัย ที่นํามาใช
เปนแนวทางในการ                
แกปญหา และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ และ
ระบบการจัดการศึกษา

รอยละ

รอยละ

50

๕๐

๘๐

๕๐

๘๐

๖๐

๙๐

๖๐

๙๐

๗๐
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ยุทธศาสตรที่ ๓
การใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม

เปาประสงคที่ ๔
หนวยวิทยบริการฯ เปนแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา แกคณะสงฆชุมชนและสังคม

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ
เปาหมาย

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
กลยุทธท่ี ๖
พัฒนา ฝกอบรม หรือ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ                
และสงเสริมสนับสนุน          
การมีสวนรวม ในโครงการ
หรือกิจกรรม การบริการ
วิชาการแกคณะสงฆ ชุมชน 
และสังคม โดยบูรณาการ
กับการเรียนการสอน

   
๖.๑ ทุกฝายของหนวยวิทย
บริการมีสวนรวมตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๖.๒ มีสวนรวมกับภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

๑) โครงการบริการวิชาการ
แกสังคม
๒) กิจกรรมบริการวิชาการ
แกสังคม โดยบูรณาการกับ
การเรียนการสอน

๑ ระดับความสําเร็จของ
การบริการวิชาการ

ระดับ 2 ๓ ๓ ๔ ๔
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ยุทธศาสตรที่ ๔
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอยางย่ังยืน

เปาประสงคที่ ๕
หนวยวิทยบริการฯ เปนแหลงเรียนรูทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินอยางย่ังยืน

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ
เปาหมาย

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
กลยุทธท่ี ๗
รณรงคใหนิสิตและ
บุคลากร ตระหนักในการมี
บทบาทสงเสริม ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
สังคม รวมกับ
ภาคประชาชน

๗.๑ จัดใหมีการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลอง
กับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยฯ และมี
ประโยชนโดยตรงตอสังคม
๗.๒ มีการบูรณาการการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒน ธรรม 
ในกระบวนการบริการ
วิชาการ

๑) โครงการ      
สามีจิกรรมพระมหาถระ
๒) โครงการจัดนิทรรศการ
เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและวัน
สําคัญของชาติ
      -กิจกรรมสานสัมพันธ
ชุมชนเทศนมหาชาติ     
วัดทานา
      -กิจกรรมสานสัมพันธ
ชุมชนวันปยมหาราช
      -กิจกรรมสานสัมพันธ
ชุมชนประเพณีลอยกระทง
      -กิจกรรมสานสัมพันธ
ชุมชนวันพอแหงชาติ

๑) ระดับความสําเร็จของ
การปฏิบัติตามโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๒) รอยละของการรับรูและ
การยอมรับอัตลักษณ 
ภาพลักษณ อันทรงคุณคา
ของมหาลัยฯ  สูสังคมท้ัง
ภายในและภายนอก
๓) จํานวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธเผยแผ    
อัตลักษณ ภาพลักษณ 
และผลงานอันทรงคุณคา
ของมหาลัยฯ

ระดับ

รอยละ

คร้ัง

๔

80

3

๔

80

10

๕

90

10

๕

100

10

๕

100

10
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กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ
เปาหมาย

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
      -กิจกรรมสานสัมพันธ
ชุมชนวันแมแหงชาติ
     -กิจกรรมวันไหวครู
     -กิจกรรมอบรมบาลี
กอนสอบสนามหลวง
๓) โครงการแหเทียน
เขาพรรษา ทําบุญ ๙ วัด
๔) โครงการเทศนมหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ    

กลยุทธท่ี ๘
หนวยวิทยบริการฯ เปน
แหลงเรียนรูทาง
พระพุทธศาสนา มรดกทาง
วัฒนธรรม และประเพณี
ไทย

๘.๑ สงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในระดับ
ทองถิ่น 

๑) โครงการจัดตั้งศูนยทํานุ
พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรม

๑) จํานวนโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
๒) รอยละของคาใชจาย 
และมูลคาที่ใชในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม                        
ตองบดําเนินการ

โครงการ

รอยละ

2

8

๗

10

๗

15

๘

15

๘

15
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ยุทธศาสตรที่ ๕
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคที่ ๖
  หนวยวิทยบริการฯ มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ
เปาหมาย

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
กลยุทธท่ี ๙
พัฒนานโยบายและ
แผนการบริหารจัดการใหมี
ภาพลักษณ                                 
ของหนวยวิทยบริการฯ    
เพ่ือใหสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัยฯ

๙.๑ จัดทําแผนพัฒนาแผน
งบประมาณแผนปฏิบัติการ
๙.๒ ติดตามตรวจ สอบ
ประเมินผล และปรับปรุง
แผนฯ

๑) โครงการจัดทําแผน
ประจําป
๒) กิจกรรมเขารวมการ
ประชุม และทํางานรวมกับ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช                             
และ มหาวิทยาลัยฯ ใน
กระบวนการแผนฯ

๑) ระดับความสําเร็จของ
การปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๒) จํานวนแผนฯ

ระดับ

แผน

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

กลยุทธท่ี 1๐
พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ

1๐.๑ สงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากร              
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
     
     

๑) โครงการพัฒนา
บุคลากร
๒) การเขารวมประชุม 
สัมมนา ฝกอบรม กับ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

๑) รอยละของบุคลากร
สายวิชาการ ท่ีไดรับการ
ฝกอบรม/ดูงาน/ประชุม/
สัมมนาตอจํานวนอาจารย
ท้ังหมด

รอยละ ๕๐ 80 ๘๐ 90 90
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กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ
เปาหมาย

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
และมหาวิทยาลัยฯ ๒) รอยละของบุคลากร

สายวิชาชีพปฏิบัติการที่
ไดรับการฝกอบรม/ดูงาน/
ประชุม/สัมมนา ตอจํานวน
บุคลากรทั้งหมด

รอยละ ๘๐ 90 90 90 90

กลยุทธท่ี 1๑
สงเสริมสวัสดิการบุคลากร
ใหมีขวัญและกําลังใจ                
ในการปฏิบัติงาน

1๑.๑ สงเสริมการจัด
สวัสดิการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย
     

๑) การจัดสวัสดิการและ
กําหนดคาตอบแทนที่จูงใจ
ตามภาระของงานและ
ผลงาน
๒) โครงการจัดงานวันสง
ทายปเกาตอนรับปใหม 

๑) ระดับความ สําเร็จของ
การจัดสวัสดิการและ
กําหนดคาตอบแทนที่จูงใจ
ตามภาระงานและผลงาน

ระดับ 2 3 ๓ 4 4

กลยุทธท่ี 1๒
บริหารจัดการทรัพยากร
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ                                
ใหมีประสิทธิภาพ

     
1๒.๑ ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสําหรับ               
การบริหารดานตาง ๆ            
ใหมีความเชื่อมโยง
ครบถวนและเปนปจจุบัน
ตอบสนองตอผูใชบริการ
1๒.๒ พัฒนาและปรับปรุง
ทรัพยากรที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ

๑) พัฒนาเว็บไซต และ
ระบบสารสนเทศ                                 
หนวยวิทยบริการฯ

      
๑) ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเว็บไซต และ
ระบบสารสนเทศ                        
หนวยวิทยบริการฯ
      

ระดับ 2 3 ๓ ๔ ๔
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กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ
เปาหมาย

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
กลยุทธท่ี 1๓
พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการทางการเงิน
และงบประมาณ
ของหนวยวิทยบริการฯ       
ใหโปรงใส ถูกตอง                 
และตรวจสอบ                        
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1๓.๑ จัดใหมีการจัดทํา
แผนกลยุทธทางดาน
การเงินและงบประมาณ

๑) การติดตามตรวจสอบ
การดําเนินการตามแผนกล
ยุทธทางดานการเงินและ
งบประมาณ

๑) ระดับความสําเร็จ              
ของการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธทางดาน
การเงินและงบประมาณ
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