
 

ส�วนที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ประวัติความเป�นมาของหน�วยวิทยบริการฯ 

พ.ศ. ๒๕51  สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี 3/๒๕51 เมื่อวันท่ี 27  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕51 ท่ีประชุมมีมติให2เป3ดหน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ6
พุทธชินราช ณ วัดท�านา ตําบลหนองบัวใต2 อําเภอเมือง จังหวัดตาก และอนุมัติให2เป3ดสอนหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป<การศึกษา 255๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง เป3ดหน�วยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ6พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดท�านา ตําบลหนองบัวใต2        
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ณ วันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศเรื่อง อนุมัติให2เป3ดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป<การศึกษา 255๑ 

พ.ศ. ๒๕52  สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 2/๒๕52  เมื่อวันท่ี  26  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕52 ท่ีประชุมมีมติให2เป3ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร6 วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ ป<การศึกษา 2552 

พ.ศ. ๒๕๕2  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเป3ดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร6 วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ6)          
ณ วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2552 

พ.ศ. ๒๕๕๒  วันท่ี ๕ กุมภาพันธ6 พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบพิธีเป3ดหน�วยวิทยบริการอย�างเป�น
ทางการ  โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป�นประธานใน
พิธีและกําหนด วันท่ี 5 กุมภาพันธ6 ของทุกป<เป�นวันทําบุญครบรอบวันเป3ดหน�วยวิทยบริการฯ 

พ.ศ. ๒๕55  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 2/๒๕55  เมื่อวันท่ี 28  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕55 ท่ีประชุมมีมติให2เป3ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร ๕ ป< (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ6)  ป<การศึกษา 2555 

พ.ศ. ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเป3ดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร ๕ ป< (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ6)          
ณ วันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. 255๕ 

พ.ศ. 2555  สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
5/2555 วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมมีมติให2เป3ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร        
การบริหารกิจการคณะสงฆ6 ณ วัดอรัญเขต  อําเภอแม�สอด 

พ.ศ. ๒๕55  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๗/๒๕55  เมื่อวันท่ี 2๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕55 ท่ีประชุมมีมติให2เป3ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร6 หลักสูตร ๕ ป< (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ6)  ป<การศึกษา 
2555 

พ.ศ. ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเป3ดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร6 หลักสูตร ๕ ป< (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ6)          
ณ วันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 255๕ 
 



 

โครงสร2างการบรหิารงานหน�วยวทิยบริการฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการบริหารหน�วยวิทยบริการฯ 

1. พระศรีรัตนมุนี    ประธานกรรมการ 
2. พณฯอุดร  ตันติสุนทร   กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
3. ผศ.นายเพทย6ชลธิศ สินรัชชตานันนท6 กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.วิรัติ ภูทองเงิน   กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
5. พระมหาธีรเดช  ธีรวฑฺฒโน  กรรมการ 
6. พระครูโกวิทบุญเขต   กรรมการ 
7. นายอํานาจ  ทาป3น   กรรมการ 
8. นายวรพล  วรสุวรรณโรจน6  กรรมการและเลขานุการ 

 
 



 

1.2 ปรัชญาหน�วยวิทยบริการฯ 

 “จัดการศกึษาพระพุทธศาสนา บรูณาการกบัศาสตร6สมยัใหม� พัฒนาจิตใจและสังคม” 

1.3 ปณิธานหน�วยวิทยบริการฯ 
 “ศึกษาพระไตรป3ฎกและวิชาช้ันสูงสําหรบัพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ6” 

1.4 วิสัยทัศน6หน�วยวิทยบรกิารฯ 
“มุ�งพัฒนาหน�วยวิทยบริการฯให2เป�นศูนย6กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยจัดการศึกษา

พัฒนาองค6ความรู2 บูรณาการกับศาสตร6สมัยใหม�เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมให2มีคุณภาพอย�างย่ังยืน” 
๑.๕  พันธกิจหน�วยวิทยบรกิารฯ 

หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ6พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
จังหวัดตาก มุ�งปฏิบัติภารกิจหลักท่ีสําคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพและได2มาตรฐานสากล  
โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนําความรู2ทางด2านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร6
สมัยใหม�  ให2เกิดเป�นองค6ความรู2ท่ีนําไปสู�การพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจท่ีสําคัญ ๕ ด2าน ดังนี้ 

๑) มุ�งเน2นการผลิตบัณฑิตให2มีความรอบรู2 ด2านคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษย6สัมพันธ6 และความ
รับผิดชอบ รวมท้ังการคิดเชิงวิเคราะห6อย�างมีเหตุผล เพ่ือให2สามารถปฏิบัติงาน ได2อย�างมีประสิทธิภาพ  

๒) มุ�งส�งเสริมการศึกษา ค2นคว2าวิจัยด2านพระพุทธศาสนา และศาสตร6อ่ืนๆเพ่ือสร2างองค6ความรู2
ใหม�ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 สังคมและส่ิงแวดล2อม รวมท้ังสร2างเครือข�ายร�วมกับองค6กรและ
สถาบันต�างๆ เพ่ือสร2างบุคลากรทางการวิจัยให2เป�นมาตรฐานสากล 

๓) มุ�งเน2นบริการวิชาการด2านพระพุทธศาสนาแบบสหวิทยาการ  รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู2และ
ให2ความร�วมมืออันดีกับสังคม 

๔) มุ�งส�งเสริมการศึกษาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การมีส�วนร�วมในการ
ดํารงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการอยู�ร�วมกันอย�างมีเอกลักษณ6และศักดิ์ศรี  เพ่ือเป�นการ
สร2างวัฒนธรรม ค�านิยมท่ีพึงประสงค6ให2เกิดขึ้นแก�บุคคล องค6กรและสังคม   

๕) ปรับปรุงโครงสร2างองค6กร กฎระเบียบ และการบริหาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร      
ให2 เกิดการเป ล่ียนแปลงท่ี ทันสมัย โดยยึดหลักการบริหารจัดการ ท่ีดีอย�างมีประสิทธิภาพ                
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๖ วัตถุประสงค6การจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําป< ๒๕๕๘ 
๑) เพ่ือให2มั่นใจว�ามีแนวทางในการสร2างความสําเร็จให2กบัเปYาหมายท่ีกําหนดไว2ได2 
๒) เพ่ือปYองกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกดิขึน้ในการทํางานไว2ล�วงหน2า 
๓) เพ่ือลดความขดัแย2งในการทํางานท่ีต2องเกี่ยวข2องกบัหลายหน�วยงาน 
๔) เพ่ือลดความผิดพลาดและลดความซ้ําซ2อนในการทํางาน 
๕) เพ่ือจัดลําดบัความสําคัญและเร�งด�วนของการทํางานไว2ล�วงหน2า 
๖) เพ่ือใช2ในการมอบหมายงานให2กับผู2ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข2องได2อย�างม ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

เพราะทุกคนจะทราบว�าใครจะต2องทําอะไร เมื่อไหร� อย�างไร 
  ๗) เพ่ือใช2ในการกาํหนดงบประมาณค�าใช2จ�ายประจําป< 

๘) เพ่ือให2แผนท่ีวางไว2มีความเป�นไปได2และใกล2เคียงกบัการท่ีจะปฏิบตัิจริงให2มากท่ีสุด 
 



 

๑.7 โครงการ/กิจกรรม ประจําป<งบประมาณ ๒๕๕๘ ตามแผนพัฒนาหน�วยวิทยบรกิารฯ ระยะที่ ๑๑ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 

รหัส 
 

โครงการ/กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ ยุทธศาสตร6 
ที่ 

กลยุทธ6 
ที่ 

ผลผลิต 
ที่ 

หมายเหต ุ

๐๑ โครงการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
   -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ 
   -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร6 
   -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
   -การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เชิงวิชาการสาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ  
   -การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เชิงวิชาการสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร6 
   -การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เชิงวิชาการสาขาวชิาการสอนภาษาไทย                                              

 
 
 

มหาอํานาจ 
 

๑ 
 

 
๓ 
 

 
 
 

๑ ไตรมาส ๑ 

๐๒ โครงการเสริมสร2างความเข2าใจในระบบการประกนัคุณภาพในสถานศกึษา (QA Day) มหาอํานาจ ๑ ๒ ๑ ไตรมาส ๑ 
๐๓ โครงการอาจารย6และนิสิตพบครูมอือาชีพ มหาอํานาจ ๑ ๒ ๑ ไตรมาส ๒ 
๐๔ โครงการจัดทําแผน มหาอํานาจ ๕ ๙ ๑ ไตรมาส ๓ 
๐๕ โครงการพัฒนาอาจารย6ในการจัดทํา มคอ.,สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน มหาอํานาจ ๑ ๔ ๑ ไตรมาส ๑ 
๐๖ โครงการปฐมนิเทศและรับน2อง ดร.วีระ ๑ ๓ ๑ ไตรมาส ๒ 
๐๗ โครงการพัฒนาบุคคลากร นายอํานาจ ๕ ๑๐ ๑ ไตรมาส ๓ 
๐๘ โครงการทําบญุครบรอบวนัเป3ดหน�วยวิทยบริการฯ นายอํานาจ ๔ ๘ ๔ ไตรมาส ๒ 
๐๙ โครงการปฏิบตัิวิปeสสนากัมมัฎฐาน พม.จักรพันธ6 ๑ ๓ ๑ ไตรมาส ๑ 
๑๐ โครงการส�งเสรมินิสิตปฏิบตัศิาสนกิจอาสาเติมปeญญาและบริการสังคม นายบุญเตือน ๑ ๓ ๑ ไตรมาส ๒ 
๑๑ โครงการกีฬาสี นายบุญเตือน ๑ ๓ ๑ ไตรมาส ๓ 
๑๒ โครงการผลิตและพัฒนานักวิจัย มหาอํานาจ ๒ ๖ ๒ ไตรมาส ๑ 
๑๓ โครงการวิจัยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ๒ ๖ ๒ ไตรมาส ๑ 



 

๑๔ โครงการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร6  ๒ ๖ ๒ ไตรมาส ๑ 
๑๕ โครงการวิจัยสาขาวิชาสอนภาษาไทย  ๒ ๖ ๒ ไตรมาส ๑ 
๑๖ โครงการบริการวิชาการแก�สังคม มหาอํานาจ ๓ ๗ ๓ ไตรมาส ๑ 
๑๗ โครงการบวชเนกขัมมะ มหาอํานาจ ๓ ๗ ๓ ไตรมาส ๑ 
๑๘ โครงการส�งเสรมิทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

   -กิจกรรมสามีจิกรรม 
   -กิจกรรมแห�เทียนเข2าพรรษา ทําบุญถวายเทียน ๙ วดั 

มหาอํานาจ ๔ ๘ ๔ ไตรมาส ๓ 

๑๙ โครงการจัดนิทรรศการเนือ่งในวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาต ิ
   -กิจกรรมสานสัมพันธ6ชมุชนเทศน6มหาต ิวดัท�านา 
   -กิจกรรมไหว2คร ู
   -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิวันป3ยมหาราช 
   -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิวันพ�อแห�งชาต ิ
   -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิวันแม�แห�งชาต ิ
   -กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
   -กิจกรรมวันสงกรานต6 

 
 
 

นายบุญเตือน 
 
 

๔ ๘ ๔ ไตรมาส ๑ 

๒๐ โครงการเทศน6มหาชาติ                            พม.จักรพันธ6 ๔ ๘ ๔ ไตรมาส ๓ 
 
 
 
 
 
 



 

ส�วนท่ี ๒ 
ความเช่ือมโยงองค�ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
๒.๑ โครงการเช่ือมโยงกบัองค6ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค6 และแผนดําเนนิการ  

๑) โครงการจัดทําแผน 
 
๒.๒ โครงการเช่ือมโยงกบัองค6ประกอบท่ี ๒ การผลิตบณัฑิต 

๑) โครงการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
     -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
    -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร6 
    -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
     -การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เชิงวิชาการสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
     -การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เชิงวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร6 
     -การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เชิงวิชาการสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

๒) โครงการอาจารย6และนิสิตพบครมูืออาชีพ 
๓) โครงการพัฒนาอาจารย6ในการจัดทํา มคอ.,ส่ือ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
๔) โครงการปฐมนิเทศและรบัน2อง 
๕) โครงการปฏิบัตวิิปeสสนากัมมัฎฐาน 
๖) โครงการส�งเสรมินิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปeญญาและบริการสังคม 
๗) โครงการกีฬาสี 
๘) โครงการผลิตและพัฒนานักวิจัย 

 
๒.๓ โครงการเช่ือมโยงกบัองค6ประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

๑) โครงการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
     -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
    -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร6 
    -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
     -การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เชิงวิชาการสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
     -การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เชิงวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร6 
     -การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เชิงวิชาการสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

๒) โครงการอาจารย6และนิสิตพบครมูืออาชีพ 
๓) โครงการปฐมนิเทศและรบัน2อง 
๔) โครงการปฏิบัตวิิปeสสนากัมมัฎฐาน 
๕) โครงการส�งเสรมินิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปeญญาและบริการสังคม 
๖) โครงการกีฬาสี 
๗) โครงการผลิตและพัฒนานักวิจัย 
๘) โครงการบริการวชิาการแก�สังคม 

 
 



 

๒.๔ โครงการเช่ือมโยงกบัองค6ประกอบท่ี ๔ การวิจัย 
 ๑) โครงการผลิตและพัฒนานักวิจัย 

๒) โครงการวิจัยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๓) โครงการวิจัยสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร6 
๔) โครงการวิจัยสาขาวิชาสอนภาษาไทย 

  
๒.๕ โครงการเช่ือมโยงกบัองค6ประกอบท่ี ๕ การบริการวิชาการแก�สังคม 

๑) โครงการบริการวชิาการแก�สังคม 
๒) โครงการบวชเนกขัมมะ  

 
๒.๖ โครงการเช่ือมโยงกบัองค6ประกอบท่ี ๖ การทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
 ๑) โครงการส�งเสรมิทํานบุํารุงพระพุทธศาสนาศิลปวฒันธรรม 
  -กิจกรรมสามีจิกรรม 
  -กิจกรรมแห�เทียนพรรษาทําบุญถวายเทียน ๙ วดั 

๒) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวนัสําคญัของชาต ิ
     -กิจกรรมเทศน6มหาติ วัดท�านา 
     -กิจกรรมไหว2คร ู
     -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิวนัป3ยมหาราช 
     -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิวนัพ�อแห�งชาต ิ
     -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิวนัแม�แห�งชาต ิ
     -กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
                    -กิจกรรมวนัสงกรานต6 

๓)โครงการเทศน6มหาชาต ิ
๔)โครงการทําบุญครบรอบวนัเป3ดหน�วยวิทยบรกิารฯ                     

 
๒.๗ โครงการเช่ือมโยงกบัองค6ประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ 

๑) โครงการจัดทําแผน 
๒) โครงการพัฒนาบุคลากร 

 
๒.๘ โครงการเช่ือมโยงกบัองค6ประกอบท่ี ๘ การเงนิและงบประมาณ 

๑) โครงการจัดทําแผน 
 
๒.๙ โครงการเช่ือมโยงกบัองค6ประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

๑) โครงการเสริมสร2างความเข2าใจในระบบการประกันคณุภาพในสถานศกึษา (QA Day) 
 
 
 
 
 



๒.๑๐ สรุปโครงการต�าง ๆ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร6และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

 
ยุทธศาสตร6มหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัย กลยุทธ6หน�วยวิทยบรกิารฯ โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร6ที่ ๑  
การผลิตบัณฑิต และการพัฒนา               
การจัดการเรียนการสอนที่มคีุณภาพ             
และได2มาตรฐาน 

 
๑) ผลิตบัณฑิตและการพัฒนา                          
การจัดการเรียนการสอนที่มคีุณภาพ
และได2มาตรฐาน 

 
กลยุทธ6ที่ ๑ 
ร�วมพัฒนา และบรหิารหลักสูตรให2มี
คุณภาพทันสมัย และสอดคล2องกับ
ความต2องการของผู2เรียน                 
และสังคม 
กลยุทธ6ที่ ๒ 
พัฒนาและเสริมสร2างศกัยภาพ
อาจารย6 ให2มีความรู2ความสามารถ  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                           
อย�างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ6ที่ ๓ 
พัฒนานิสิต และขยายโอกาส
การศกึษา 
กลยุทธ6 ๔ 
ส�งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนรู2                  
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อการศกึษา ให2มีคุณภาพ                      

 
๑) โครงการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
       -กิจกรรมสัมมนาทางวชิาการ                       
สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ 
       -กิจกรรมสัมมนาทางวชิาการ                      
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร6 
        -กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ                       
สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
       -การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เชิงวชิาการ
สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ 
       -การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เชิงวชิาการ
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร6 
       -การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เชิงวชิาการ
สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
๒) โครงการอาจารย6 และนสิิตพบครมูืออาชีพ 
๓) โครงการเสริมสร2างความเข2าใจในระบบประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา (QA DAY) 
๔) โครงการพัฒนาอาจารย6ในการจัดทํา มคอ.,สื่อ/



 

 
ยุทธศาสตร6มหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัย กลยุทธ6หน�วยวิทยบรกิารฯ โครงการ/กิจกรรม 

และทันสมัย 
กลยุทธ6ที่ ๕ 
ส�งเสริมพัฒนาหน�วยวิทยบรกิารฯ                    
ให2เป�นที่ยอมรบัในการเป�นศนูย6กลาง
การศกึษาพระพุทธศาสนา            
ในจังหวัดตาก และจังหวดัใกล2เคียง 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
๕) โครงการปฐมนิเทศและรบัน2องใหม� 
๖) โครงการปฏิบัตวิิปeสสนากัมมัฏฐาน 
๗) โครงการส�งเสรมินิสิตปฏิบัติศาสนกิจ             
อาสาเติมปeญญา และบริการสังคม  
๘) โครงการแข�งขนักีฬาสี 
๙) โครงการทําบุญครบรอบวันเป3ดหน�วยวิทย
บริการฯ 

ยุทธศาสตร6ที่ ๒  
การส�งเสริมการวิจัย และพัฒนา             
องค6ความรู2 เพื่อเพิ่มศักยภาพ                
การวิจัยทางพระพุทธศาสนา           
และศาสตร6อื่นๆ 

 
๒) ส�งเสริมการวิจัยและพัฒนา                               
องค6ความรู2เพื่อเพิ่มศกัยภาพการวิจัย
ทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาต ิ

 
กลยุทธ6ที่ ๖ 
ส�งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
สนับสนนุการนาํองค6ความรู2จากการ
วิจัยไปใช2ในการเรียนการสอน  
พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
สังคม 

 
๑) โครงการผลิตและพัฒนานักวิจัย 
๒) โครงการวิจัยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๓) โครงการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร6 
๔) โครงการวิจัยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย   

ยุทธศาสตร6ที่ ๓  
การให2บริการวชิาการแก�ชุมชน                 
และสังคม 

 
๓) การบริการวิชาการแก�สังคม และ
ชุมชนทุกระดับ 

 
กลยุทธ6ที่ ๗ 
หน�วยวิทยบริการฯ เป�นแหล�งเรียนรู2                     
และให2บริการวชิาการ                             
ทางพระพุทธศาสนา 

 
๑) โครงการบริการวชิาการแก�สังคม 
๒) โครงการบวชเนกขัมมะ 



 

 
ยุทธศาสตร6มหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัย กลยุทธ6หน�วยวิทยบรกิารฯ โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร6ที่ ๔  
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม 
 

 
๔) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมและวิถีชวีิตชุมชน
อย�างยั่งยืน 

 
กลยุทธ6ที่ ๘ 
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม 
กลยุทธ6ที่ ๙ 
หน�วยวิทยบริการฯ เป�นแหล�งเรียนรู2                     
ทางพระพุทธศาสนา และวฒันธรรม 
 

 
๑) โครงการส�งเสรมิทํานบุํารุงพระพุทธศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  
      -กิจกรรมสามีจิกรรม 
      -กิจกรรมแห�เทียนพรรษา ทําบญุถวายเทียน 
๙ วดั     
๒) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและวันสําคญัของชาต ิ
      -กิจกรรมเทศน6มหาต ิวัดท�านา 
      -กิจกรรมไหว2คร ู
      -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันป3ยมหาราช 
      -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันพ�อแห�งชาต ิ
      -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม�แห�งชาต ิ
      -กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
      -กิจกรรมวนัสงกรานต6 
๓) โครงการเทศน6มหาชาต ิ 

ยุทธศาสตร6ที่ ๕  
การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ   
ที่ดีมีประสิทธิภาพ                                  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
๕) พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ                   
ที่มีประสิทธิภาพ                                         
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
กลยุทธ6ที่ 1๐ 
พัฒนาและส�งเสริมศักยภาพของ
บุคลากรให2มปีระสิทธิภาพ 

  
๑) โครงการจัดทําแผน  
๒) โครงการพัฒนาบุคลากร 
 



 

 
ยุทธศาสตร6มหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัย กลยุทธ6หน�วยวิทยบรกิารฯ โครงการ/กิจกรรม 

 กลยุทธ6ที่ 1๑ 
ส�งเสริมสนับสนุนสวัสดกิารบุคลากร
ให2มีขวัญและกาํลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 



 


