
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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1.2 ปรัชญาหนวยวิทยบริการฯ
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”

1.3 ปณิธานหนวยวิทยบริการฯ
“ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ”

1.4 วิสัยทัศนหนวยวิทยบริการฯ
“มุงพัฒนาหนวยวิทยบริการฯใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยจัดการศึกษา

พัฒนาองคความรู บูรณาการกับศาสตรสมัยใหมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน”
๑.๕ 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 และศาสตรอื่นๆเพื่อสรางองคความรู
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

๑.๖ วัตถุประสงคการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๗
๑) เพ่ือใหม่ันใจวามีแนวทางในการสรางความสําเร็จใหกับเปาหมายท่ีกําหนดไวได
๒) เพ่ือปองกันและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทํางานไวลวงหนา
๓) เพ่ือลดความขัดแยงในการทํางานท่ีตองเก่ียวของกับหลายหนวยงาน
๔) เพ่ือลดความผิดพลาดและลดความซํ้าซอนในการทํางาน
๕) เพ่ือจัดลําดับความสําคัญและเรงดวนของการทํางานไวลวงหนา
๖) เพ่ือใชในการมอบหมายงานใหกับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของไดอยางมี ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

เพราะทุกคนจะทราบวาใครจะตองทําอะไร เม่ือไหร อยางไร
๗) เพ่ือใชในการกําหนดงบประมาณคาใชจายประจําป
๘) เพ่ือใหแผนท่ีวางไวมีความเปนไปไดและใกลเคียงกับการท่ีจะปฏิบัติจริงใหมากท่ีสุด
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๑.7 โครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
รหัส โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ผูรับผิดชอบ
๐๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต

ส่ือและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน

วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายอํานาจ ทาปน

๐๒ โครงการสงเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
อาสาเติมปญญาและบริการสังคม

วันท่ี ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๗

นายบุญเตือน ทรัพยเพชร

๐๓ โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
   -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
   -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
   -กิจกรรมปฐมนิเทศและรับนอง
นิสิตใหม
   -กิจกรรมอาจารยและนิสิต                       
พบครูมืออาชีพ

วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๗
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๗
วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ดร.วีระ จุฑาคุปต

พระมหาจักรพันธ

นายบุญเตือน ทรัพยเพชร

พระมหาจักรพันธ

๐๔ โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐาน วันท่ี ๖–๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๖

พระมหาจักรพันธ

๐๕ โครงการกีฬานันทนาการฯ วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายบุญเตือน ทรัพยเพชร
๐๖ โครงการพัฒนาบุคคลากร วันท่ี ๖-๗ มกราคม 

๒๕๕๗
นายอํานาจ สาเขตร

๐๗ โครงการจัดทําแผน วันท่ี ๑๖ – ๑๗ ก.ย.๕๗ นายอํานาจ ทาปน
๐๘ โครงการจัดงานวันสงทายปเกา

ตอนรับปใหม 255๗ (บุคลากร)
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ พระมหาจักรพันธ

๐๙ โครงการปจฉิมนิเทศนปสุดทาย                     
นองเล้ียงพ่ี พ่ีแนะนํานอง

วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นายบุญเตือน ทรัพยเพชร

๑๐ โครงการเปดอาคารและทําบุญ
ครบรอบวันเปดหนวยวิทยบริการฯ

วันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ นายอํานาจ สาเขตร

๑๑ โครงการเสริมสรางความเขาใจใน
ระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา (QA Day)

วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ 
๒๕๕๗

นายอํานาจ ทาปน

๑๒ โครงการบริการวิชาการแกสังคม วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายบุญเตือน ทรัพยเพชร
๑๓ โครงการผลิตและพัฒนานักวิจัย วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖
นายอํานาจ ทาปน

๑๔ โครงการวิจัยสาขาวิชา                               
การจัดการเชิงพุทธ

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง 
วันท่ี ๓๐กันยายน ๒๕๕๗

นายบุญเตือน ทรัพยเพชร

๑๕ โครงการวิจัยสาขาวิชา                                
รัฐประศาสนศาสตร

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง 
๓๐กันยายน ๒๕๕๗

ดร.วีระ จุฑาคุปต
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รหัส โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ผูรับผิดชอบ
๑๖ โครงการวิจัยสาขาวิชา                                

การสอนภาษาไทย
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง 
วันท่ี ๓๐กันยายน ๒๕๕๗

พระมหาจักรพันธ

๑๗ โครงการสามีจิกรรมพระมหาเถระ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๗

พระมหาจักรพันธ

๑๘ โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและวัน
สําคัญของชาติ
   -กิจกรรมสานสัมพันธชุมชน                    
เทศนมหาติวัดทานา
   -กิจกรรมไหวครู
   -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ                         
วันปยมหาราช
   -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ                       
วันพอแหงชาติ
   -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ                 
วันแมแหงชาติ
   -กิจกรรมสานสัมพันธชุมชน
ประเพณีลอยกระทง
   -กิจกรรมอบรมบาลีกอนสอบ
สนามหลวง

วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

รวมกับเทศบาลตําบล
หนองบัวใต
วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

นายบุญเตือน ทรัพยเพชร

นายบุญเตือน ทรัพยเพชร
นายบุญเตือน ทรัพยเพชร

นายบุญเตือน ทรัพยเพชร

นายบุญเตือน ทรัพยเพชร

นายบุญเตือน ทรัพยเพชร

นายอํานาจ ทาปน

๑๙ โครงการเทศนมหาชาติ                           
หนวยวิทยบริการฯจังหวัดตาก

วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ พระมหาจักรพันธ

๒๐ โครงการแหเทียนเขาพรรษา ทําบุญ
ถวายเทียน 9 วัด หนวยวิทยบริการฯ
จังหวัดตาก

วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗

นายอํานาจ ทาปน
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บทท่ี ๒
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒.๑ โครงการเช่ือมโยงกับองคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
๑) โครงการจัดทําแผน

๒.๒ โครงการเช่ือมโยงกับองคประกอบท่ี ๒ การผลิตบัณฑิต
๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตส่ือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
๒) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

- กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
- กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
- กิจกรรมปฐมนิเทศและรับนองนิสิตใหม
- กิจกรรมอาจารยและนิสิตพบครูมืออาชีพ

๒.๓ โครงการเช่ือมโยงกับองคประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
1) โครงการสงเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปญญาและบริการสังคม
2) โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
3) โครงการกีฬานันทนาการเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ
4) โครงการปจฉิมนิเทศนปสุดทายนองเล้ียงพ่ี พ่ีแนะนํานอง

๒.๔ โครงการเช่ือมโยงกับองคประกอบท่ี ๔ การวิจัย
๑) โครงการผลิตและพัฒนานักวิจัย
๒) โครงการวิจัยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
3) โครงการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๔) โครงการวิจัยวิชาการสอนภาษาไทย

๒.๕ โครงการเช่ือมโยงกับองคประกอบท่ี ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
๑) โครงการบริการวิชาการแกสังคม

๒.๖ โครงการเช่ือมโยงกับองคประกอบท่ี ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1) โครงการสามีจิกรรมพระมหาเถระ
2) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ

    - กิจกรรมสานสัมพันธชุมชนเทศนมหาชาติ วัดทานา
    - กิจกรรมวันไหวครู
    - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันปยมหาราช
     - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพอแหงชาติ
     - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแมแหงชาติ

- กิจกรรมสานสัมพันธชุมชนประเพณีลอยกระทง
- กิจกรรมอบรมบาลีกอนสอบสนามหลวง
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5) โครงการเทศนมหาชาติ หนวยวิทยบริการฯจังหวัดตาก
6) โครงการแหเทียนเขาพรรษา ทําบุญถวายเทียน 9 วัด หนวยวิทยบริการฯจังหวัดตาก
๗) โครงการจัดงานเปดอาคารและทําบุญครบรอบวันเปดหนวยวิทยบริการฯ

๒.๗ โครงการเช่ือมโยงกับองคประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ
1) โครงการพัฒนาบุคลากร
2) โครงการจัดงานวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 255๗ (บุคลากร)
3) โครงการจัดทําแผน

๒.๘ โครงการเช่ือมโยงกับองคประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ
๑) โครงการจัดทําแผน

๒.๙ โครงการเช่ือมโยงกับองคประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๑) โครงการเสริมสรางความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (QA Day)
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๒.๑๐ สรุปโครงการตาง ๆ ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พันธกิจมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยวิทยบริการฯ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
การผลิตบัณฑิตและการพัฒนา                  
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน

ขอที่ ๑ 
ผลิตบัณฑิตและการพัฒนา                          
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน

๑) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
อาจารย ใหมีความรูความสามารถ                
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                             
อยางมีประสิทธิภาพ
๒) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
นิสิต ใหมีความใฝรูใฝเรียน                           
มีความมุงม่ันพัฒนาองคความรู                           
ผานกระบวนการบริหารงาน และ
การจัดการศึกษา
๓) สงเสริมพัฒนาส่ือการเรียนรู    
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการบริการทางดานวิชาการ       
และการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
และทันสมัย
๔) สงเสริมพัฒนาหนวยวิทยบริการฯ
ใหเปนท่ียอมรับในการเปนศูนยกลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา                          
ในจังหวัดตาก และจังหวัดใกลเคียง

๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตส่ือและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
๒) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
     -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ                              
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
     -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ                                 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
     -กิจกรรมปฐมนิเทศและรับนองนิสิตใหม
     -กิจกรรมอาจารยและนิสิตพบครูมืออาชีพ
๓) โครงการสงเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติม
ปญญาและบริการสังคม
๔) โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
๕) โครงการกีฬานันทนาการเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ
๖) โครงการปจฉิมนิเทศนปสุดทายนองเล้ียงพ่ี                                 
พ่ีแนะนํานอง
๗) โครงการเสริมสรางความเขาใจในระบบการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา (QA Day)
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พันธกิจมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยวิทยบริการฯ โครงการ/กิจกรรม

มยุทธศาสตรท่ี ๒ 
การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองค
ความรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัย
ทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา และ
ศาสตรอ่ืน ๆ

ขอที่ ๒ 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนา                               
องคความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัย
ทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

๕) สงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
สนับสนุนการนําองคความรู         
จากการวิจัยไปใชในการเรียน               
การสอน พัฒนาตน พัฒนางาน             
และพัฒนาสังคม

๑) โครงการผลิตและพัฒนานักวิจัย
๒) โครงการวิจัยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
3) โครงการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๔) โครงการวิจัยวิชาการสอนภาษาไทย

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
การใหบริการวิชาการแกสังคม และ
ความรวมมืออันดีแกกิจการคณะสงฆ

ขอที่ ๓ 
การบริการวิชาการแกสังคม และ
ชุมชนทุกระดับ

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

๑) โครงการบริการวิชาการแกสังคม
๒) กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม โดยบูรณาการ
กับการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมอยางย่ังยืน

ขอที่ ๔ 
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
อยางยั่งยืน

๗) รณรงคใหนิสิตและบุคลากร
ตระหนัก ในการมีบทบาทสงเสริม   
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนา
สังคมรวมกับภาคประชาชน
๘) หนวยวิทยบริการฯ เปนแหลง
เรียนรูทางพระพุทธศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณีไทย

1) โครงการสามีจิกรรมพระมหาเถระ
2) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ
    - กิจกรรมสานสัมพันธชุมชนเทศนมหาชาติ วัด
ทานา
    - กิจกรรมวันไหวครู
    - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันปยมหาราช
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พันธกิจมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยวิทยบริการฯ โครงการ/กิจกรรม

     - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพอแหงชาติ
     - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแมแหงชาติ
     - กิจกรรมสานสัมพันธชุมชนประเพณีลอย
กระทง
     - กิจกรรมอบรมบาลีกอนสอบสนามหลวง
     
5) โครงการเทศนมหาชาติ หนวยวิทยบริการฯ
จังหวัดตาก
6) โครงการแหเทียนเขาพรรษา ทําบุญถวายเทียน 
9 วัด หนวยวิทยบริการฯจังหวัดตาก

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
ท่ีดีมีประสิทธิภาพ                                  
ตามหลักธรรมาภิบาล

ขอที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ                   
ที่มีประสิทธิภาพ                                         
ตามหลักธรรมาภิบาล

๙) พัฒนานโยบาย                                            
และแผนการบริหารจัดการ                          
ใหมีภาพลักษณ                                          
ของหนวยวิทยบริการฯ                    
เพ่ือใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยฯ
๑๐) พัฒนาและสงเสริมศักยภาพ           
ของบุคลากรใหมีประสทิธิภาพ
๑๑) สงเสริมสวสัดิการบุคลากร        
ใหมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

๑) โครงการจัดทําแผน
๒) โครงการพัฒนาบุคลากร
๓) โครงการจัดงานวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 
255๗ (บุคลากร)
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๑๒) บริหารจัดการทรัพยากร                       
และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ                      
ใหมีประสิทธิภาพ
๑๓) พัฒนาระบบและกลไก                   
การบรหิารจัดการ ทางการเงินและ
งบประมาณ ของหนวยวิทยบริการฯ
ใหโปรงใส ถูกตอง และตรวจสอบได                      
อยางมีประสทิธิภาพ
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