
 

บทที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 

 
๒.๑ โครงการเช่ือมโยงกับองค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
 ๑) โครงการจัดท าแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 
๒.๒ โครงการเช่ือมโยงกับองค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 
 ๑) โครงการอาจารย์และนิสิตพบครูมืออาชีพ  
   
๒.๓ โครงการเช่ือมโยงกับองค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

1) โครงการส่งเสริมนิสิตปฎิบัติศาสนกิจเพื่อการบริการสังคม 
2) โครงการส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปัญญาสังคม 
3) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     - กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ   
     - กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องนิสิตใหม่  
     - กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา 

4) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
5) โครงการกีฬานันทนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
6)โครงการปัจฉิมนิสิตปีสุดท้ายน้องเลี้ยงพี่ พี่แนะน าน้อง 
 

๒.๔ โครงการเช่ือมโยงกับองค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย 
 ๑) โครงการวิจัยเรื่อง  การบริหารจัดการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาหน่วยวิทยบริการฯ  
 ๒) โครงการวิจัยเรื่อง  
 3) โครงการวิจัยเรื่อง  
 4) โครงการวิจัยเรื่อง  
 5) โครงการวิจัยเรื่อง   
 
๒.๕ โครงการเช่ือมโยงกับองค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ๑) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ๒) โครงการ นิสิตอาสาพัฒนา 
 
๒.๖ โครงการเช่ือมโยงกับองค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1) โครงการสามีจิ กรรมพระมหาเถระ  

2) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
      - กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนเทศน์มหาชาติ วัดท่านา 
      - กิจกรรมวันไหว้ครู  
      - กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนวันปิยมหาราช  
       - กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนประเพณีลอยกระทง  
       - กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนวันพ่อแห่งชาติ  



 

       - กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนวันแม่แห่งชาติ  
       - กิจกรรมสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  

3) โครงการจัดงานท าบุญวัดครบรอบหน่วย 
4) โครงการจัดตั้งศูนย์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5) โครงการเทศน์มหาชาติ หน่วยวิทยบริการฯจังหวัดตาก 
6) โครงการท าบุญแห่เทียนเข้าพรรษา 9 วัด หน่วยวิทยบริการฯจังหวัดตาก  

 
๒.๗ โครงการเช่ือมโยงกับองค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 
 1) โครงการพัฒนาบุคลากร 

2) โครงการกิจ กรรม ๕ ส. 
3) โครงการจัดท าแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
4) โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 

 
๒.๘ โครงการเช่ือมโยงกับองค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ 
 ๑) โครงการจัดท าแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 
๒.๙ โครงการเช่ือมโยงกับองค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ๑) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ( QA Day) 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



๒.๑๐ สรุปโครงการต่าง ๆ ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัย 

 
กลยุทธ์หน่วยวิทยบริการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

ข้อที่ ๑ ผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

๑ พัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพ
ของอาจารย์  ให้มีความรู้ 
ความสามารถ ใน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒ พัฒนานิสิตและขยายโอกาส
การศึกษาทางพระพุทธศาสนา 
ปรัชญา สังคมศาสตร์ และครุศาสตร์ 
๓ ส่งเสริม  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อการบริการทางด้านวิชาการและ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ทันสมัย 
๔ ส่งเสริม  พัฒนาหน่วยวิทยบริการ
ให้เป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธ  ศาสนาและ
ปรัชญาในจังหวัดตากและจังหวัด
ใกล้เคียง 
 

1 โครงการคณาจารย์ พบครูมืออาชีพ 
2 โครงการขอเปิดสอนสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
3 โครงการน าร่องห้องเรียน ป.บส. (แม่สอด) 
4 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   - กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ   
   - กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องนิสิตใหม่  
   - กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา 
7 โครงการส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติม
ปัญญาสังคม 
8 โครงการส่งเสริมนิสิตปฎิบัติศาสนกิจเพื่อการ
บริการสังคม 
9 โครงการกีฬานันทนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
10 โครงการปฏิบัติธรรมประจ าปี 
11 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา (QA DAY) 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัย 

 
กลยุทธ์หน่วยวิทยบริการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา  ปรัชญา และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ 
 

ข้อที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย
ทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาต ิ

5 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
สนับสนุนการน าองค์ความรู้จากการ
วิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน พัฒนา
ตน พัฒนางานและพัฒนาสังคม 
 

1 โครงการวิจัยเรื่อง 
2 โครงการวิจัยเรื่อง 
3 โครงการวิจัยเรื่อง 
4 โครงการวิจัยเรื่อง 
5 โครงการวิจัยเรื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการ
วิชาการแก่สังคมและความร่วมมืออัน
ดีแก่กิจการคณะสงฆ์ 
 

ข้อที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
และชุมชนทุกระดับ 

6 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สามารถ
บริการวิชาการทางพระพุทธ ศาสนา
และปรัชญา แก่คณะสงฆ์ชุมชนและ
สังคม 
7 พัฒนา ฝึกอบรม หรือสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ และส่งเสริมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วม ในโครงการหรือกิจกรรม
การบริการวิชาการ แก่คณะสงฆ์ 
ชุมชน และสังคม โดยบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 

1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2 โครงการนิสิตอาสาพัฒนาสังคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 
 

ข้อที่ ๔ การท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน 

8 รณรงค์ให้นิสิตและบุคลากร
ตระหนักในการมีบทบาทส่งเสริม 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
สังคมร่วมกับภาคประชาชน 
9 หน่วยวิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้

1 โครงการสามีจิ กรรมพระมหาเถระ 
๒ โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
    - กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนเทศน์มหาชาติ วัด
ท่านา 



 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัย 

 
กลยุทธ์หน่วยวิทยบริการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา 
มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย 
๑0 ส่งเสริมให้นิสิต บุคลากรและ
ชุมชน ให้ด ารงวิถีชีวิตตามแนววิถี
พุทธหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    - กิจกรรมวันไหว้ครู 
    - กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนวันปิยมหาราช 
     - กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนวันพ่อแห่งชาติ 
     - กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนวันแม่แห่งชาติ 
     - กิจกรรมสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
3) โครงการจัดงานท าบุญวัดครบรอบหน่วย 
4) โครงการจัดตั้งศูนย์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม 
5) โครงการเทศน์มหาชาติ หน่วยวิทยบริการฯ
จังหวัดตาก 
6) โครงการท าบุญแห่เทียนเข้าพรรษา 9 วัด 
หน่วยวิทยบริการฯจังหวัดตาก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ข้อที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

11 พัฒนานโยบายและแผนการ
บริหารจัดการให้มีภาพลักษณ์ ของ
หน่วยวิทยบริการ ให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยฯ 
12 พัฒนากระบวน การติดตาม
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
13 พัฒนาและส่ง เสริมศักยภาพของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาหน่วยวิทยบริการ /
งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร
หน่วยวิทยบริการ 
3 โครงการกิจกรรม ๕ ส. 
4 โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2556 
 



 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัย 

 
กลยุทธ์หน่วยวิทยบริการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

14 ส่งเสริมสวัสดิการบุคลากรให้มี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ งาน 
15 บริหารจัดการทรัพยากรและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 
16  พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการทางการเงินและ
งบประมาณของหน่วยวิทยบริการ ให้
โปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 
 



 


