
ส�วนที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ประวัติความเป�นมาของหน�วยวิทยบริการฯ 

 หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช วัดท�านา จังหวัดตาก เดิมมีฐานะเป นโครงการขยาย
ห$องเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ� (ป.บส.) ตามมติของสภาวิชาการในคราว
ประชุมครั้งท่ี 3/๒๕48 เป6ดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ�     
มีพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรม เข$ารับการศึกษา จํานวน 34 รูป   
 ในป; พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 3/2551 เมื่อวันท่ี 27  มีนาคม พ.ศ. 2551 ท่ีประชุมมีมติให$เป6ดหน�วยวิทยบริการวิทยาลัย
สงฆ�พุทธชินราช ณ วัดท�านา ตําบลหนองบัวใต$ อําเภอเมือง จังหวัดตาก และอนุมัติให$เป6ดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป;การศึกษา 2551 

ในป; พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง เป6ดหน�วยวิทย
บริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดท�านา ตําบลหนองบัว
ใต$ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ณ วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2551 และประกาศเรื่อง อนุมัติให$เป6ดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป;การศึกษา 2551 

ในป; พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 2/2552  เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 ท่ีประชุมมีมติให$เป6ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร�
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ ป;การศึกษา 2552  

ในป; พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเป6ดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ�) 
ณ วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2552 

ในป; พ.ศ. 2552 วันท่ี 5 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2552 ประกอบพิธีเป6ดหน�วยวิทยบริการอย�างเป น
ทางการ โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป นประธานพิธี 
และกําหนดวันท่ี 5 กุมภาพันธ� ของทุกป;เป นวันทําบุญครบรอบวันเป6ดหน�วยวิทยบริการฯ    

ในป; พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมมีมติให$เป6ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร 5 ป; (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ�) ป;การศึกษา 2555  

ในป; พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเป6ดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร 5 ป; (สําหรับบรรพชิตและ
คฤหัสถ�) ณ วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2555 

ในป; พ.ศ. 2555 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี 5/2555 วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมมีมติให$เป6ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ� ณ วัดอรัญเขต อําเภอแม�สอด 

ในป; พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 7/2555 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมมีมติให$เป6ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ�) ป;การศึกษา 2555 



ในป; พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเป6ดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ�) ณ วันท่ี 16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
โครงสร างการบริหารงานหน�วยวิทยบริการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการบริหารหน�วยวิทยบริการฯ 

๑) พระศรีรัตนมุนี   ประธานกรรมการ 
๒) พณฯอุดร  ตันติสุนทร  กรรมการผู$ทรงคุณวุฒิ 
๓) ผศ.นายแพทย�ชลธิศ สินรัชตานันท� กรรมการผู$ทรงคุณวุฒิ 
๔) ดร.วิรัติ ภูทองเงิน   กรรมการผู$ทรงคุณวุฒิ 
๕) พระครูโกวิทบุญเขต   กรรมการ 
๖) พระมหาธีรเดช  ธีรวฑฺฒโน  กรรมการ 
๗) นายอํานาจ  ทาป6น   กรรมการ 
๘) นายวรพล วรสุวรรณโรจน�  กรรมการและเลขานุการ 

 
 



ส�วนที่ ๒ 
การวิเคราะห#สภาวะแวดล อม (SWOT)  

หน�วยวิทยบริการฯ  
หน�วยวิทยบริการฯ ในช�วงของการดําเนินการจัดการศึกษา ได$ศึกษาวิเคราะห�ผลการดําเนินงาน

ท่ีผ�านมา และสภาพแวดล$อมในปRจจุบัน สรุปเป นจุดเด�น จุดด$อย โอกาส และภาวะคุกคาม ในการ
นําไปสู�การพัฒนาแผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯ ระยะท่ี ๑๑ 
 
๒.๑ จุดแข็ง (Strenght) 

1)  หน�วยวิทยบริการฯ มีชื่อเสียงในด$านการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา และเป นสถานศึกษา
เฉพาะทาง สามารถขยายโอกาสทางการศึกษา 

2)  หน�วยวิทยบริการฯ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมวิชาการด$าน
พระพุทธศาสนา ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3)  หน�วยวิทยบริการฯ มีสังคมเป นรากฐานในการระดมทรัพยากร และมีศักยภาพ ในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพ 

4) หน�วยวิทยบริการฯ มี ช่ือ เ สียงและเกียรติคุณทางด$ านการบริการวิชาการด$าน
พระพุทธศาสนา ผ�านกระบวนการบริการวิชาการ และการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช$สังคม 
คณะสงฆ� ได$อย�างมีประสิทธิภาพ  

๒.๒ จุดอ�อน (Weakness) 
1) หน�วยวิทยบริการฯ มีข$อจํากัดด$านงบประมาณ มีผลให$กระบวนการบริหารงานการจัด

การศึกษา และการพัฒนาบุคลากร ไม�บรรลุวัตถุประสงค�เท�าท่ีควร 
2) หน�วยวิทยบริการฯ ขาดความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัย ในระดับ

มาตรฐานสากล 
3) หน�วยวิทยบริการฯ มีการบริหารงานแบบระบบอุปถัมภ� ประสิทธิภาพและ ผลสัมฤทธิ์ของ

งานจึงไม�ตรงตามเปWาหมาย 
4) หน�วยวิทยบริการฯ ขาดการประชาสัมพันธ�เชิงรุก ในการเผยแผ�ช่ือเสียงและเกียรติคุณ     

จึงเป นเหตุให$สังคมขาดโอกาสในการเข$าถึงข$อมูลทางการศึกษา 
๒.๓ โอกาสการพัฒนา (Opportunity)  

1) บัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ�ท่ีสําเร็จการศึกษาได$ออกไปสนองงานคณะสงฆ� และสังคม เป น
โอกาสให$หน�วยวิทยบริการฯ ได$รับความเช่ือถือ และไว$วางใจจากคณะสงฆ� และสังคม     
อันเป นกลไกสําคัญในการพัฒนา 

2) สถานการณ�ในสังคมปRจจุบันเกิดความขัดแย$งวุ�นวาย สังคมโลกต$องการองค�ความรู$ทางด$าน
พระพุทธศาสนาเพ่ือเป นทางเลือกในการพัฒนา เป นโอกาสของหน�วยวิทยบริการฯ ในการ
เสนอทางเลือกเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เชิงพุทธ ผ�านกระบวนการจัดการศึกษา    
การบริการวิชาการ และการเผยแผ�พระพุทธศาสนา 



3) การเป6ดประชาคมอาเซียน เป นโอกาสในการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามความต$องการ
ของคณะสงฆ� ประชาชน และผู$ท่ีมีความสนใจได$เข$ารับการศึกษา 

4) ค�าใช$จ�ายในการศึกษา เป นทางเลือกให$พระภิกษุสงฆ�สามเณร ประชาชน ท่ีมีข$อจํากัด
ทางด$านเศรษฐกิจ ได$เข$ารับการศึกษาอย�างท่ัวถึง 

๒.๔ ภาวะคุกคาม (Threat) 
1) นโยบายการเป6ดดําเนินการจัดการศึกษาอย�างเสรี การแข�งขันในด$านการจัดการศึกษาเชิง

ปริมาณ และการประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
2) นโยบายของรัฐในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน�วยวิทยบริการฯ ในฐานะสถานศึกษา

นอกท่ีตั้ง ซึ่งต$องผ�านกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยยังไม�ท่ัวถึงและไม�เป นสัดส�วน      
ในงบประมาณด$านการผลิตบัณฑิต และส่ิงสนับสนุนการจัดการศึกษา  

3) จํานวนผู$บรรพชาอุปสมบท เพ่ือศึกษาทางพระพุทธศาสนา และจํานวนพระภิกษุสามเณรท่ี
จะเข$ารับการศึกษามีจํานวนลดน$อยลง อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร$างของ
ประชากร และการขยายโอกาสการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส�วนที่ ๓ 
แผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 
๓.๑ ปรัชญาหน�วยวิทยบริการฯ 
 “จัดการศกึษาพระพุทธศาสนา บรูณาการกบัศาสตร�สมยัใหม� พัฒนาจิตใจและสังคม” 

๓.๒ ปณิธานหน�วยวิทยบริการฯ 
 “ศึกษาพระไตรป6ฎกและวิชาช้ันสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ�” 

๓.๓ วิสัยทศัน#หน�วยวทิยบริการฯ 
“ มุ� ง พั ฒ น า ห น� ว ย วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ ใ ห$ เ ป น ศู น ย� ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า                              

โดยจัดการศึกษาพัฒนาองค�ความรู$  บูรณาการกับศาสตร�สมัยใหม� เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม               
ให$มีคุณภาพอย�างย่ังยืน” 

 
๓.๔  พันธกิจหน�วยวทิยบริการฯ 

หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช วัดท�านา จังหวัดตาก มุ�งปฏิบัติภารกิจหลักท่ีสําคัญ 
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพและได$มาตรฐานสากล  โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ
การนําความรู$ทางด$านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร�สมัยใหม�  ให$เกิดเป นองค�ความรู$ท่ีนําไปสู�
การพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจท่ีสําคัญ ๕ ด$าน ดังนี้ 

1) มุ�งเน$นการผลิตบัณฑิตให$มีความรอบรู$ ด$านคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษย�สัมพันธ� และความ
รับผิดชอบ รวมท้ังการคิดเชิงวิเคราะห�อย�างมีเหตุผล เพ่ือให$สามารถปฏิบัติงาน ได$อย�างมี
ประสิทธิภาพ  

2) มุ�งส�งเสริมการศึกษา ค$นคว$าวิจัยด$านพระพุทธศาสนา และศาสตร�อ่ืนๆ เพ่ือสร$างองค�
ความรู$ใหม�ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� สังคมและส่ิงแวดล$อม รวมท้ังสร$างเครือข�าย
ร�วมกับองค�กรและสถาบันต�างๆ เพ่ือสร$างบุคลากรทางการวิจัยให$เป นมาตรฐานสากล 

3) มุ�งเน$นบริการวิชาการด$านพระพุทธศาสนาแบบสหวิทยาการ  รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู$ 
และให$ความร�วมมืออันดีกับสังคม 

4) มุ�งส�งเสริมการศึกษาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การมีส�วนร�วมในการ
ดํารงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการอยู�ร�วมกันอย�างมีเอกลักษณ�และศักดิ์ศรี    
เพ่ือเป นการสร$างวัฒนธรรม ค�านิยมท่ีพึงประสงค�ให$เกิดขึ้นแก�บุคคล องค�กรและสังคม   

5) ปรับปรุงโครงสร$างองค�กร กฎระเบียบ และการบริหาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร      
ให$เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีทันสมัย โดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดีอย�างมีประสิทธิภาพ                
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 



๓.๕ วัตถุประสงค#การจัดทําแผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๑) เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯ เป นศูนย�กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 

ให$สอดคล$องกับความต$องการของสังคม 
๒) เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร ให$มีความเป นเลิศทางวิชาการด$านพระพุทธศาสนา 

สามารถบูรณาการกับศาสตร�ต�างๆ  มีปฏิปทาน�าเล่ือมใส ใฝ̂รู$  ใฝ̂คิด มีความเป นผู$นําทางจิตใจและ
ปRญญา มีความคิดริเริ่มสร$างสรรค� มีโลกทัศน�กว$างไกล สามารถก$าวทันความเปล่ียนแปลง ของโลก      
มีศรัทธาท่ีจะอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเสียสละ เพ่ือส�วนรวม 

๓) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน�วยวิทยบริการฯ ให$มีศักยภาพ มีความพร$อม ในการพัฒนาชุมชน
และมีสัมพันธภาพท่ีดีต�อสังคมแบบย่ังยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ส�วนที่ ๔ 
ยุทธศาสตร# (๕) เปLาประสงค# (๖) และกลยุทธ# (๑๓) 

ในแผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการ ระยะที่  ๑๑  (๒๕๕๕ -๒๕๕๙) 
ปรับปรุงคร้ังที่ ๒ ปQงบประมาณ ๒๕๕๗ ใช ปQงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร# เปLาประสงค# กลยุทธ# 
 

๑) การผลิตบัณฑิต              
และการพัฒนาการจัดการเรียน     
การสอนท่ีมีคุณภาพ             
และได$มาตรฐาน 
 

๑) บัณฑิตมีความรอบรู$                  
ด$านคุณธรรมจริยธรรม  
มีมนุษย�สัมพันธ� และความ
รับผิดชอบ รวมท้ัง                               
การคิดเชิงวิเคราะห�อย�างมีเหตุผล 
เพ่ือให$สามารถปฏิบัติงานได$              
อย�างมีประสิทธิภาพ  

๑) ร�วมพัฒนา และบริหารหลักสูตร
ให$มีคุณภาพทันสมัย และสอดคล$อง
กับความต$องการของผู$เรียน                 
และสังคม 
 

  ๒) พัฒนาและเสริมสร$างศักยภาพ
อาจารย� ให$มีความรู$ความสามารถ  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                           
อย�างมีประสิทธิภาพ 

  ๓) พัฒนานิสิต และขยายโอกาส
การศึกษา 

 ๒) หน�วยวิทยบริการฯ มุ�งพัฒนา     
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน    
ท่ีมีคุณภาพและได$มาตรฐานสากล 
สามารถตอบสนอง                          
ต�อความต$องการของสังคม 

๔) ส�งเสริมพัฒนา                                
สื่อการเรียนรู$ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการศึกษา                        
ให$มีคุณภาพและทันสมัย 
 

  ๕) ส�งเสริมพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯ                    
ให$เป นท่ียอมรับในการเป นศูนย�กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา            
ในจังหวัดตาก และจังหวัดใกล$เคียง 

๒) การส�งเสริมการวิจัย              
และพัฒนาองค�ความรู$         
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัย       
ทางพระพุทธศาสนา           
และศาสตร�อ่ืนๆ 

๓) หน�วยวิทยบริการฯ สามารถ
สร$างผลงานวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาและศาสตร�อ่ืนๆ                        
สามารถนําไปใช$ให$เกิดประโยชน�
ต�อการเรียนการสอน และหรือ
สังคม 

๖) ส�งเสริม และสนับสนุน             
การนําองค�ความรู$จากการวิจัยไปใช$
ในการเรียนการสอน พัฒนาตน 
พัฒนางาน และพัฒนาสังคม 
 

๓) การให$บริการวิชาการแก�
ชุมชนและสังคม 

๔) หน�วยวิทยบริการฯ เป นแหล�ง             
เรียนรู$ และให$บริการวิชาการ                
ทางพระพุทธศาสนา                            
แก�ชุมชนและสังคม 

๗) หน�วยวิทยบริการฯ                   
เป นแหล�งเรียนรู$ และให$บริการ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา                
แก�ชุมชน และสังคม 

๔) การทํานุบํารุง               
พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

๕) หน�วยวิทยบริการฯ เป นแหล�ง
เรียนรู$ทางพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

๘) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
 



ยุทธศาสตร# เปLาประสงค# กลยุทธ# 
 

๕) การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ              
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๖) หน�วยวิทยบริการฯ                           
มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี  
มีประสิทธิภาพ                     
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๙) พัฒนาระบบและกลไก แผนงาน                              
ให$มีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

  ๑๐) พัฒนาและส�งเสริมศักยภาพ           
ของบุคลากรให$มีประสิทธิภาพ 

  ๑๑) ส�งเสริมสวัสดิการบุคลากร        
ให$มีขวัญและกําลังใจ                                    
ในการปฏิบัติงาน 

  ๑๒) บริหารจัดการทรัพยากร                       
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
ให$มีประสิทธิภาพ 

  ๑๓) พัฒนาระบบและกลไก                     
การบริหารจัดการให$โปร�งใส                  
ถูกต$อง และตรวจสอบได$                               
อย�างมีประสิทธิภาพ 



ส�วนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร#/เปLาประสงค#/กลยุทธ#/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม และเปLาหมาย 

ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ปQงบประมาณ ๒๕๕๗ ใช ปQงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร#ที่ ๑  

การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได$มาตรฐาน 

เปLาประสงค# ๑ 
บัณฑิตมีความรอบรู$ด$าน คุณธรรมจริยธรรม มีมนุษย�สัมพันธ� และความรับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะห�อย�างมีเหตุผล เพื่อให$สามารถปฏิบัติงานได$ 

อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
เปLาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธ#ที่ ๑ 
ร�วมพัฒนา และบริหาร
หลักสูตรให$มีคุณภาพ
ทันสมัย และสอดคล$องกับ
ความต$องการของผู$เรียน
และสังคม 
 
 

 
๑) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร/สาขาวิชา 
อาจารย�ประจําหลักสูตร 
ดําเนินการ/ร�วมพัฒนา                  
และบริหารหลักสูตร               
ให$มีคุณภาพทันสมัย 
และสอดคล$องกับความ
ต$องการของผู$เรียน                
และสังคม 
 

     
๑) พัฒนาระบบและกลไก
การพัฒนา และการบริหาร
หลักสูตร ผ�านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน                             
ให$มีคุณภาพทันสมัย                      
และสอดคล$องกับความ
ต$องการของผู$เรียนและสังคม 
๒) เข$าร�วมโครงการ/กิจกรรม
จัดทํา/ปรับปรุง/พัฒนาฯ
หลักสูตร กับมหาวิทยาลัย 

     
๑) ร$อยละของจํานวน
หลักสูตรที่มีคุณภาพ
ทันสมัย และสอดคล$อง  
กับความต$องการ                        
ของผู$เรียนและสังคม 
๒) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตที่มีต�อหลักสูตร                
ด$านคุณภาพทันสมัย และ
สอดคล$องกับความต$องการ                        
ของผู$เรียนและสังคม 

 
ร$อยละ 

 
 
 
 

ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
๘๐ 

 
 
 
 

๓.๕๑ 

 
๘๐ 

 
 
 
 

๓.๕๑ 



กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
เปLาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๓) การประเมินความพึง
พอใจของนิสิตที่มีต�อหลักสูตร
ด$านคุณภาพทันสมัย และ
สอดคล$องกับความต$องการ                        
ของผู$เรียนและสังคม 

กลยุทธ#ที่ ๒ 
พัฒนาและเสริมสร$าง
ศักยภาพอาจารย�                         
ให$มีความรู$ความสามารถ  
ในการจัดกิจกรรม                             
การเรียนการสอน                           
อย�างมีประสิทธิภาพ 

 
๑) ส�งเสริมสนับสนุนให$
อาจารย�เข$าร�วม
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
และเสริมสร$างศักยภาพ
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 
๑) โครงการอาจารย�                
และนิสิตพบครูมืออาชีพ 
(๕๘,๕๙) 
๒) โครงการเสริมสร$างความ
เข$าใจในระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา             
(QA DAY)(๕๘,๕๙)  
๓) เข$าร�วมโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาและเสริมสร$าง
ศักยภาพในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 
๑) ร$อยละของอาจารย�      
ที่ได$รับการพัฒนา                     
และเสริมสร$างศักยภาพ 
 

 
ร$อยละ 

 
 

    
๖๐ 

 
๗๐ 

กลยุทธ#ที่ ๓ 
พัฒนานิสิต และขยาย
โอกาสการศึกษา 

   
๑) ดําเนินการยกฐานะ
หน�วยวิทยบริการฯ              
เป นวิทยาลัย เพื่อรองรับ
การขยายโอกาส                   

 
๑) โครงการยกฐานะเป น
วิทยาลัย(๕๙) 
๒) โครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  

 
๑) หน�วยวิทยบริการได$รับ
การยกฐานะเป นวิทยาลัย 
๒) ร$อยละของนิสิต                    
ที่เพิ่มขึ้นต�อป;การศึกษา 

 
ป; 
 

ร$อยละ 
 

    
 
 

๑๐ 
 

 
๕๙ 

 
๒๐ 

 



กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
เปLาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ทางการศึกษา 
๒) จัดตั้งชมรมนิสิตและ
ศิษย�เก�า 
 

       -กิจกรรมสัมมนา       
ทางวิชาการสาขาวิชา                        
การจัดการเชิงพุทธ(๕๘,๕๙) 
       -กิจกรรมสัมมนา                    
ทางวิชาการสาขาวิชา                        
รัฐประศาสนศาสตร�(๕๘,๕๙) 
       -กิจกรรมสัมมนา    
ทางวิชาการสาขาวิชา                        
การสอนภาษาไทย(๕๘,๕๙) 
       -การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู$เชิงวิชาการสาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ(๕๘,๕๙) 
       -การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู$เชิงวิชาการสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร�(๕๘,๕๙)  
       -การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู$เชิงวิชาการสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย(๕๘,๕๙) 
       -กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๕๕,๕๖,๕๗) 
       -กิจกรรมปฐมนิเทศ
และรับน$องนิสิตใหม�

๓) ร$อยละของนิสิต                       
ที่สําเร็จการศึกษา 
๔) ร$อยละของบัณฑิต     
ระดับปริญญาตรี                           
ที่ได$ปฏิบัติศาสนกิจ ทํางาน 
หรือประกอบวิชาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ป; 
๕) ร$อยละของนิสิตที่ได$รับ
การส�งเสริมกิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 
๖) ร$อยละของชมรมนิสิต
และศิษย�เก�า                             
ที่ได$ดําเนินงาน/กิจกรรม 
เพื่อพัฒนานิสิต และขยาย
โอกาสการศึกษา 
 
 

ร$อยละ 
 

ร$อยละ 
 
 
 
 

ร$อยละ 
 
 

ร$อยละ 

๖๐ 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๖๐ 
 
 

๕๐ 

๗๐ 
 

๒๐ 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 

๖๐ 



กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
เปLาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
(๕๕,๕๖,๕๗) 
๓) โครงการปฐมนิเทศและรับ
น$องใหม�(๕๘,๕๙) 
๔) โครงการส�งเสริมนิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจ             
อาสาเติมปRญญา                      
และบริการสังคม(๕๘,๕๙)  
๕) โครงการปRจฉิมนิเทศนิสิต
ป;สุดท$าย น$องเลี้ยงพี่                   
พี่แนะนําน$อง(๕๕,๕๖,๕๗) 
๖) โครงการแข�งขันกีฬาสี 
(๕๘,๕๙) 
๗) โครงการปฏิบัติวิปRสสนา
กัมมัฏฐาน(๕๘,๕๙) 
๘) การประชาสัมพันธ�และ
แนะนําสถานศึกษา(๕๘,๕๙) 
๙) ส�งเสริมให$นิสิต                          
เข$าร�วมกิจกรรมชมรมนิสิต                     
และศิษย�เก�า(๕๘,๕๙)       
 

 
 



ยุทธศาสตร#ที่ ๑  
การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

เปLาประสงค# ๒ 
  หน�วยวิทยบริการฯ มุ�งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และได$มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต�อความต$องการของสังคม 
 

กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
เปLาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธ# ๔ 
ส�งเสริมพัฒนา                                
สื่อการเรียนรู$ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพื่อการศึกษาให$มีคุณภาพ
และทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑) ส�งเสริมให$อาจารย�
จัดทํา มคอ.สื่อ/เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 
บทความทางวิชาการ  
๒) จัดให$มรีะบบการบริการ
ข$อมูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ให$มีคุณภาพและทันสมัย 
 
 
 

      
๑) โครงการอบรม            
เชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ/
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน(๕๗) 
๒) โครงการพัฒนาอาจารย�
ในการจัดทํา มคอ.,สื่อ/
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน(๕๘,๕๙) 
๓) จัดซื้อเอกสาร ตําราทาง
วิชาการ วัสดุครุภัณฑ�ทาง
การศึกษา(๕๘,๕๙)    
๔) การประเมินความพึง
พอใจของนิสิตต�อระบบการ
บริการข$อมลูระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

     
๑) จํานวนรายวิชาที่มี 
มคอ.,สื่อ/เอกสาร                          
ประกอบการเรียนการสอน 
หรือตํารา หรือหนังสือ 
๒) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตต�อระบบการบริการ
ข$อมูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 
 
 

 
วิชา 

 
 
 

ระดับ 
 

 
 

 
๒๐ 

 
 
 
 

 
๒๐ 

 
 
 
 

 
๓๐ 

 
 
 
 
 

 
๕๐ 

 
 
 

๓.๕๑ 
 
 

 
 

 
๖๐ 

 
 
 

๓.๕๑ 
 

 
 



กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
เปLาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธ#ที่ ๕ 
ส�งเสริมพัฒนา 

หน�วยวิทยบริการฯ                    
ให$เป นที่ยอมรับ                         
ในการเป นศูนย�กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา            
ในจังหวัดตาก                        
และจังหวัดใกล$เคียง 
 

 
๑) ดําเนินการจัดทํา                 
ผังแม�บทให$สอดคล$องกับ
ข$อจํากัดของที่ดินที่รองรับ
การขยายตัวในอนาคต 
 

          
๑) การจัดทําผังแม�บท
วิทยาลัย(๕๙) 
 

  
๑) มีผังแม�บทวิทยาลัย 
 
 

 
จํานวน 

    
 

 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร#ที่ ๒ 
การส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค�ความรู$ เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา และศาสตร�อื่น ๆ 

เปLาประสงค#ที่ ๓  
หน�วยวิทยบริการฯ สร$างผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาและศาสตร�อื่นๆ สามารถนําไปใช$ให$เกิดประโยชน�ต�อการเรียนการสอน และหรือสังคม 
 
กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 

เปLาหมาย 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

กลยุทธ#ที่ ๖ 
ส�งเสริม และสนับสนุน             
การนําองค�ความรู$                      
จากการวิจัยไปใช$ในการ
เรียนการสอน พัฒนาตน 
พัฒนางาน                           
และพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑) ส�งเสริม และสนับสนุน
ให$อาจารย� และนิสิต 
พัฒนาศักยภาพ                     
ด$านการวิจัย              
๒) ส�งเสริม และสนับสนุน
ให$สาขาวิชาผลิตงานวิจัย
เพื่อนําองค�ความรู$                      
จากการวิจัยไปใช$ในการ
เรียนการสอน พัฒนาตน 
พัฒนางาน                           
และพัฒนาสังคม 

          
๑) โครงการผลิต                     
และพัฒนานักวิจัย(๕๘,๕๙) 
๒) โครงการวิจัยสาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ
(๕๘,๕๙) 
๓) โครงการวิจัยสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร�
(๕๘,๕๙) 
๔) โครงการวิจัยสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย
(๕๘,๕๙)  
๕) จัดตั้งศูนย�วิจัยทาง
สังคมศาสตร�(๕๘,๕๙) 
     

 
๑) ร$อยละของอาจารย�              
ที่ได$รับการพัฒนาศักยภาพ
ด$านการวิจัย 
๒) ร$อยละของนิสิต              
ที่ได$รับการพัฒนาศักยภาพ
ด$านการวิจัย 
๓) ร$อยละของงานวิจัยที่
เพิ่มขึ้นต�อป;งบประมาณ 
 

 
ร$อยละ 

 
 

ร$อยละ 
 
 

ร$อยละ 
 
 
 

    
๕๐ 

 
 

๕๐ 
 
 

๑๐ 

 
๖๐ 

 
 

๖๐ 
 
 

๑๐ 

 



ยุทธศาสตร#ที่ ๓ 
การให$บริการวิชาการแก�ชุมชนและสังคม 

เปLาประสงค#ที่ ๔ 
  หน�วยวิทยบริการฯ เป นแหล�งเรียนรู$และให$บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา แก�ชุมชนและสังคม 
 

กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
เปLาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธ#ที่ ๗ 
หน�วยวิทยบริการฯ                   
เป นแหล�งเรียนรู$                     
และให$บริการวิชาการ               
ทางพระพุทธศาสนาแก�
ชุมชนและสังคม 

 
๑) หน�วยวิทยบริการฯ                   
เป นแหล�งเรียนรู$                     
และให$บริการวิชาการ               
ทางพระพุทธศาสนาแก�
ชุมชนและสังคม 

 
๑) โครงการบริการวิชาการ
แก�สังคม(๕๘,๕๙) 
๒) โครงการบวชเนกขัมมะ
(๕๘,๕๙) 
๓) สถานีวิทยุ mcutak 
radio สถานีบริการวิชาการ
และเผยแผ�พระพุทธศาสนา 
(๕๘,๕๙) 

 
๑) ระดับความพึงพอใจของ
ผู$รับบริการในกระบวนการ
ให$บริการวิชาการ 
๒) ร$อยละของงานบริการ
วิชาการแล$วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

 
ระดับ 

 
 
 

ร$อยละ 
 

    
๓.๕๑ 

 
 
 

๗๐ 

 
๓.๕๑ 

 
 
 

๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร#ที่ ๔ 
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

เปLาประสงค#ที่ ๕ 
  หน�วยวิทยบริการฯ เป นแหล�งเรียนรู$ในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
เปLาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธ#ที่ ๘ 
การทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

  
๑) โครงการส�งเสริมทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
      -กิจกรรมสามีจิกรรม
พระมหาเถระ(๕๘,๕๙) 
      -กิจกรรมแห�เทียน
พรรษา ทําบุญถวายเทียน 
๙ วัด(๕๘,๕๙) 
๒) โครงการจัดนิทรรศการ
เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและวัน
สําคัญของชาติ 
      -กิจกรรมเทศน�
มหาชาติวัดท�านา(๕๘,๕๙) 
      -กิจกรรมวันป6ย

  
๑) ระดับความสําเร็จของ
การปฏิบัติงานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
ระดับ 

 
 

ครั้ง 
 
 
 
 
 

 
 

   
๓.๕๑ 

 
 

๕ 

 
๓.๕๑ 

 
 

๑๐ 



กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
เปLาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
มหาราช(๕๘,๕๙) 
      -กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง(๕๘,๕๙) 
      -กิจกรรมวันพ�อ
แห�งชาติ(๕๘,๕๙) 
      -กิจกรรมวันแม�
แห�งชาติ(๕๘,๕๙) 
     -กิจกรรมวันไหว$ครู
(๕๘,๕๙) 
     -กิจกรรมวันลอย
กระทง(๕๘,๕๙) 
     -กิจกรรมวันสงกรานต�
(๕๘,๕๙) 
๓) โครงการเทศน�มหาชาติ
(๕๘,๕๙) 
๔) โครงการจัดตั้งศูนย�ทํานุ
พระพุทธศาสนา                    
และวัฒนธรรม(๕๖) 
๕) โครงการทําบุญ
ครบรอบวันเป6ดหน�วยวิทย
บริการฯ(๕๘,๕๙) 

 



 
ยุทธศาสตร#ที่ ๕ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
เปLาประสงค#ที่ ๖ 
   หน�วยวิทยบริการฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
เปLาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธ#ที่ ๙ 
พัฒนาระบบและกลไก 
แผนงาน                              
ให$มีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
๑) จัดทําแผนให$มี
ประสิทธิภาพ                            
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) จัดให$มีการพัฒนาระบบ
และกลไกแผนงาน                     
ให$มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

  
๑) โครงการจัดทําแผน 
ประจําป;(๕๘,๕๙) 
๒) กิจกรรมเข$าร�วมการ
ประชุม และร�วมกับ
วิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช                             
และมหาวิทยาลัยฯ                 
ในกระบวนการแผนฯ  

  
๑) ระดับความสําเร็จของ
การปฏิบัติตามแผนที่มี
ประสิทธิภาพ                            
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

 
 

 

    
๓.๕๑ 

 
๓.๕๑ 



กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
เปLาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธ#ที่ 1๐ 
พัฒนาและส�งเสริม
ศักยภาพของบุคลากร               
ให$มีประสิทธิภาพ 
 

 
๑) พัฒนาและส�งเสริม
ศักยภาพของบุคลากร                  
ให$มีประสิทธิภาพ 
  
 

  
๑) โครงการพัฒนา
บุคลากร(๕๘,๕๙) 
๒) การเข$าร�วมประชุม 
สัมมนา ฝqกอบรม กับ
วิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช
และมหาวิทยาลัยฯ 

 
๑) ร$อยละของบุคลากร
สายวิชาการ ที่ได$รับการ
ฝqกอบรม/ดูงาน/ประชุม/
สัมมนาต�อจํานวนทั้งหมด 
๒) ร$อยละของบุคลากร
สายวิชาชีพปฏิบัติการ                 
ที่ได$รับการฝqกอบรม/                   
ดูงาน/ประชุม/สัมมนา        
ต�อจํานวนบุคลากรทั้งหมด 

 
ร$อยละ 

 
 

 
ร$อยละ 

 
 
 

    
๖๐ 

 
 
 

๖๐ 

 
๖๐ 

 
 
 

๖๐ 

กลยุทธ#ที่ 1๑ 
ส�งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการบุคลากรให$มี
ขวัญและกําลังใจ                
ในการปฏิบัติงาน 
 

  
๑) ส�งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการบุคลากรให$มี
ขวัญและกําลังใจ                

  
๑) การจัดเงินอุดหนุน               
สวัสดิการบุคลากร
(๕๘,๕๙) 
๒) โครงการจัดงานวันส�ง
ท$ายป;เก�าต$อนรับป;ใหม�
(๕๕,๕๖,๕๗)  

  
๑) ร$อยละของบุคลากรที่
ได$รับเงินอุดหนุนสวัสดิการ             

 
ร$อยละ 

 
๕๐ 

 
๖๐ 

 
๗๐ 

 
๘๐ 

 

 
๙๐ 

กลยุทธ#ที่ 1๒ 
บริหารจัดการทรัพยากร
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ                                
ให$มีประสิทธิภาพ 

 
๑) ปรับปรุงทรัพยากรและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับการ
ให$บริการ ที่มีอยู�แล$วใน

 
๑) ปรับปรุงทรัพยากร 
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับการ
ให$บริการ(๕๘,๕๙) 

       
๑) จํานวนทรัพยากร และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับการ
ให$บริการที่ได$รับการ

 
จํานวน 

 
 

 

   
๒ 

 
๒ 

 
๓ 



กลยุทธ# มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
เปLาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ปRจจุบันให$มีความเชื่อมโยง 
ครบถ$วนและเป นปRจจุบัน
ตอบสนองต�อผู$ใช$บริการ   
 
                

๕) การประเมิน 
ทรัพยากร และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับการให$บริการ
(๕๘,๕๙)                       
 

พัฒนา 
 ๒) ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตต�อทรัพยากร และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับการ
ให$บริการ  

กลยุทธ#ที่ 1๓ 
พัฒนาระบบและกลไก 
การบริหารจัดการ                          
ให$โปร�งใส ถูกต$อง                  
และตรวจสอบได$ 
อย�างมีประสิทธิภาพ 

 
๑) มีการติดตามตรวจสอบ
ระบบและกลไก                       
การบริหารจัดการ                       
ให$โปร�งใส ถูกต$อง                
และตรวจสอบได$ 
อย�างมีประสิทธิภาพ 

 
๑) การติดตามตรวจสอบ
ระบบและกลไก                       
การบริหารจัดการ                       
ให$โปร�งใส ถูกต$อง                
และตรวจสอบได$ 
อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

 
๑) จํานวนครั้งในการ
ติดตามตรวจสอบระบบ
และกลไก                       
การบริหารจัดการ                       
ให$โปร�งใส ถูกต$อง                
และตรวจสอบได$ 
อย�างมีประสิทธิภาพ 

 
จํานวน 

 

 
 

 
 

 
 

 
๑ 
 

 
๒ 
 

 


