สวนที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ประวัติความเปนมาของหนวยวิทยบริการฯ
หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก เดิมมีฐานะเปนโครงการขยาย
ห$องเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) ตามมติของสภาวิชาการในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/๒๕48 เป6ดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
มีพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรม เข$ารับการศึกษา จํานวน 34 รูป
ในป; พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมมีมติให$เป6ดหนวยวิทยบริการวิทยาลัย
สงฆพุทธชินราช ณ วัดทานา ตําบลหนองบัวใต$ อําเภอเมือง จังหวัดตาก และอนุมัติให$เป6ดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป;การศึกษา 2551
ในป; พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง เป6ดหนวยวิทย
บริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดทานา ตําบลหนองบัว
ใต$ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 และประกาศเรื่อง อนุมัติให$เป6ดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป;การศึกษา 2551
ในป; พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมมีมติให$เป6ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ ป;การศึกษา 2552
ในป; พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเป6ดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ)
ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552
ในป; พ.ศ. 2552 วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ประกอบพิธีเป6ดหนวยวิทยบริการอยางเปน
ทางการ โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนประธานพิธี
และกําหนดวันที่ 5 กุมภาพันธ ของทุกป;เปนวันทําบุญครบรอบวันเป6ดหนวยวิทยบริการฯ
ในป; พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติให$เป6ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร 5 ป; (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ) ป;การศึกษา 2555
ในป; พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเป6ดสอน
หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย หลั ก สู ต ร 5 ป; (สํ า หรั บ บรรพชิ ต และ
คฤหัสถ) ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555
ในป; พ.ศ. 2555 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 5/2555 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติให$เป6ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ ณ วัดอรัญเขต อําเภอแมสอด
ในป; พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติให$เป6ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ) ป;การศึกษา 2555

ในป; พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเป6ดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ) ณ วันที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงสรางการบริหารงานหนวยวิทยบริการฯ

คณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการฯ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

พระศรีรัตนมุนี
พณฯอุดร ตันติสุนทร
ผศ.นายแพทยชลธิศ สินรัชตานันท
ดร.วิรัติ ภูทองเงิน
พระครูโกวิทบุญเขต
พระมหาธีรเดช ธีรวฑฺฒโน
นายอํานาจ ทาป6น
นายวรพล วรสุวรรณโรจน

ประธานกรรมการ
กรรมการผู$ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู$ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู$ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สวนที่ ๒
การวิเคราะห#สภาวะแวดลอม (SWOT)
หนวยวิทยบริการฯ
หนวยวิทยบริการฯ ในชวงของการดําเนินการจัดการศึกษา ได$ศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา และสภาพแวดล$อมในปRจจุบัน สรุปเปนจุดเดน จุด ด$อย โอกาส และภาวะคุกคาม ในการ
นําไปสูการพัฒนาแผนพัฒนาหนวยวิทยบริการฯ ระยะที่ ๑๑
๒.๑ จุดแข็ง (Strenght)
1) หนวยวิทยบริการฯ มีชื่อเสียงในด$านการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา และเปนสถานศึกษา
เฉพาะทาง สามารถขยายโอกาสทางการศึกษา
2) หนวยวิทยบริการฯ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมวิชาการด$าน
พระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3) หนวยวิทยบริการฯ มีสังคมเปนรากฐานในการระดมทรัพยากร และมีศักยภาพ ในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
4) หนวยวิ ท ยบริ ก ารฯ มี ชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ คุ ณ ทางด$ า นการบริ ก ารวิ ช าการด$ า น
พระพุทธศาสนา ผานกระบวนการบริการวิชาการ และการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช$สังคม
คณะสงฆ ได$อยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ จุดออน (Weakness)
1) หนวยวิทยบริการฯ มีข$อจํากัด ด$านงบประมาณ มีผลให$กระบวนการบริหารงานการจัด
การศึกษา และการพัฒนาบุคลากร ไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร
2) หนวยวิทยบริการฯ ขาดความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัย ในระดับ
มาตรฐานสากล
3) หนวยวิทยบริการฯ มีการบริหารงานแบบระบบอุปถัมภ ประสิทธิภาพและ ผลสัมฤทธิ์ของ
งานจึงไมตรงตามเปWาหมาย
4) หนวยวิทยบริการฯ ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก ในการเผยแผชื่อเสียงและเกียรติคุณ
จึงเปนเหตุให$สังคมขาดโอกาสในการเข$าถึงข$อมูลทางการศึกษา
๒.๓ โอกาสการพัฒนา (Opportunity)
1) บัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถที่สําเร็จการศึกษาได$ออกไปสนองงานคณะสงฆ และสังคม เปน
โอกาสให$ห นวยวิทยบริการฯ ได$รับความเชื่อถือ และไว$ว างใจจากคณะสงฆ และสัง คม
อันเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา
2) สถานการณในสังคมปRจจุบันเกิดความขัดแย$งวุนวาย สังคมโลกต$องการองคความรู$ทางด$าน
พระพุทธศาสนาเพื่อเปนทางเลือกในการพัฒนา เปนโอกาสของหนวยวิทยบริการฯ ในการ
เสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิง พุทธ ผานกระบวนการจัดการศึกษา
การบริการวิชาการ และการเผยแผพระพุทธศาสนา

3) การเป6ดประชาคมอาเซียน เปนโอกาสในการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามความต$องการ
ของคณะสงฆ ประชาชน และผู$ที่มีความสนใจได$เข$ารับการศึกษา
4) คาใช$จายในการศึกษา เปนทางเลือกให$พระภิกษุสงฆสามเณร ประชาชน ที่มีข$อจํากัด
ทางด$านเศรษฐกิจ ได$เข$ารับการศึกษาอยางทั่วถึง
๒.๔ ภาวะคุกคาม (Threat)
1) นโยบายการเป6ดดําเนินการจัดการศึกษาอยางเสรี การแขงขันในด$านการจัดการศึกษาเชิง
ปริมาณ และการประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ
2) นโยบายของรัฐในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหนวยวิทยบริการฯ ในฐานะสถานศึกษา
นอกที่ตั้ง ซึ่ง ต$องผานกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยยังไมทั่วถึง และไมเปนสัด สวน
ในงบประมาณด$านการผลิตบัณฑิต และสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา
3) จํานวนผู$บรรพชาอุปสมบท เพื่อศึกษาทางพระพุทธศาสนา และจํานวนพระภิกษุสามเณรที่
จะเข$ารับการศึกษามีจํานวนลดน$อยลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร$างของ
ประชากร และการขยายโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สวนที่ ๓
แผนพัฒนาหนวยวิทยบริการฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๓.๑ ปรัชญาหนวยวิทยบริการฯ
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”

๓.๒ ปณิธานหนวยวิทยบริการฯ
“ศึกษาพระไตรป6ฎกและวิชาชั้นสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ”

๓.๓ วิสัยทัศน#หนวยวิทยบริการฯ
“ 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
โดยจั ด การศึ ก ษาพั ฒ นาองคความรู$ บู ร ณาการกั บ ศาสตรสมั ย ใหม เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต ใจและสั ง คม
ให$มีคุณภาพอยางยั่งยืน”

๓.๔ พันธกิจหนวยวิทยบริการฯ
หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก มุงปฏิบัติภารกิจหลักที่สําคัญ
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได$มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ
การนําความรู$ทางด$านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม ให$เกิดเปนองคความรู$ที่นําไปสู
การพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจที่สําคัญ ๕ ด$าน ดังนี้
1) มุงเน$นการผลิตบัณฑิตให$มีความรอบรู$ ด$านคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะหอยางมีเหตุผล เพื่อให$สามารถปฏิบัติงาน ได$อยางมี
ประสิทธิภาพ
2) มุงสงเสริมการศึกษา ค$น คว$าวิจัยด$านพระพุทธศาสนา และศาสตรอื่น ๆ เพื่อสร$างองค
ความรู$ใหมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคมและสิ่งแวดล$อม รวมทั้งสร$างเครือขาย
รวมกับองคกรและสถาบันตางๆ เพื่อสร$างบุคลากรทางการวิจัยให$เปนมาตรฐานสากล
3) มุงเน$นบริการวิชาการด$านพระพุทธศาสนาแบบสหวิทยาการ รวมทั้งสงเสริมการเรียนรู$
และให$ความรวมมืออันดีกับสังคม
4) มุงสงเสริมการศึกษาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การมีสวนรวมในการ
ดํารงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการอยูรวมกัน อยางมีเอกลักษณและศักดิ์ศรี
เพื่อเปนการสร$างวัฒนธรรม คานิยมที่พึงประสงคให$เกิดขึ้นแกบุคคล องคกรและสังคม
5) ปรับปรุงโครงสร$างองคกร กฎระเบียบ และการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให$เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๕ วัตถุประสงค#การจัดทําแผนพัฒนาหนวยวิทยบริการฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๑) เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาหนวยวิทยบริการฯ เปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
ให$สอดคล$องกับความต$องการของสังคม
๒) เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร ให$มีความเปนเลิศทางวิชาการด$านพระพุทธศาสนา
สามารถบูรณาการกับศาสตรตางๆ มีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝ^รู$ ใฝ^คิด มีความเปนผู$นําทางจิตใจและ
ปRญญา มีความคิดริเริ่มสร$างสรรค มีโลกทัศนกว$างไกล สามารถก$าวทันความเปลี่ยนแปลง ของโลก
มีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเสียสละ เพื่อสวนรวม
๓) เพื่อพัฒนาบุคลากรของหนวยวิทยบริการฯ ให$มีศักยภาพ มีความพร$อม ในการพัฒนาชุมชน
และมีสัมพันธภาพที่ดีตอสังคมแบบยั่งยืน

สวนที่ ๔
ยุทธศาสตร# (๕) เปLาประสงค# (๖) และกลยุทธ# (๑๓)
ในแผนพัฒนาหนวยวิทยบริการ ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕ -๒๕๕๙)
ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ปQงบประมาณ ๒๕๕๗ ใชปQงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙
ยุทธศาสตร#

เปLาประสงค#

กลยุทธ#

๑) การผลิตบัณฑิต
และการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ
และได$มาตรฐาน

๑) บัณฑิตมีความรอบรู$
ด$านคุณธรรมจริยธรรม
มีมนุษยสัมพันธ และความ
รับผิดชอบ รวมทั้ง
การคิดเชิงวิเคราะหอยางมีเหตุผล
เพื่อให$สามารถปฏิบัติงานได$
อยางมีประสิทธิภาพ

๑) รวมพัฒนา และบริหารหลักสูตร
ให$มีคุณภาพทันสมัย และสอดคล$อง
กับความต$องการของผู$เรียน
และสังคม

๒) การสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาองคความรู$
เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย
ทางพระพุทธศาสนา
และศาสตรอื่นๆ
๓) การให$บริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคม
๔) การทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม

๒) พัฒนาและเสริมสร$างศักยภาพ
อาจารย ให$มีความรู$ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนานิสิต และขยายโอกาส
การศึกษา
๒) หนวยวิทยบริการฯ มุงพัฒนา ๔) สงเสริมพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู$ และระบบเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพและได$มาตรฐานสากล สารสนเทศ เพื่อการศึกษา
ให$มีคุณภาพและทันสมัย
สามารถตอบสนอง
ตอความต$องการของสังคม
๕) สงเสริมพัฒนาหนวยวิทยบริการฯ
ให$เปนที่ยอมรับในการเปนศูนยกลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา
ในจังหวัดตาก และจังหวัดใกล$เคียง
๓) หนวยวิทยบริการฯ สามารถ ๖) สงเสริม และสนับสนุน
สร$างผลงานวิจัยทาง
การนําองคความรู$จากการวิจัยไปใช$
พระพุทธศาสนาและศาสตรอื่นๆ ในการเรียนการสอน พัฒนาตน
สามารถนําไปใช$ให$เกิดประโยชน พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
ตอการเรียนการสอน และหรือ
สังคม
๔) หนวยวิทยบริการฯ เปนแหลง ๗) หนวยวิทยบริการฯ
เรียนรู$ และให$บริการวิชาการ
เปนแหลงเรียนรู$ และให$บริการ
ทางพระพุทธศาสนา
วิชาการทางพระพุทธศาสนา
แกชุมชนและสังคม
แกชุมชน และสังคม
๕) หนวยวิทยบริการฯ เปนแหลง ๘) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
เรียนรู$ทางพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร#
๕) การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

เปLาประสงค#
๖) หนวยวิทยบริการฯ
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ#
๙) พัฒนาระบบและกลไก แผนงาน
ให$มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๑๐) พัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรให$มีประสิทธิภาพ
๑๑) สงเสริมสวัสดิการบุคลากร
ให$มีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
๑๒) บริหารจัดการทรัพยากร
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให$มีประสิทธิภาพ
๑๓) พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการให$โปรงใส
ถูกต$อง และตรวจสอบได$
อยางมีประสิทธิภาพ

สวนที่ ๕
ประเด็นยุทธศาสตร#/เปLาประสงค#/กลยุทธ#/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม และเปLาหมาย
ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ปQงบประมาณ ๒๕๕๗ ใชปQงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙
ยุทธศาสตร#ที่ ๑
การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได$มาตรฐาน
เปLาประสงค# ๑
บัณฑิตมีความรอบรู$ด$าน คุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ และความรับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะหอยางมีเหตุผล เพื่อให$สามารถปฏิบัติงานได$
อยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ#
กลยุทธ#ที่ ๑
รวมพัฒนา และบริหาร
หลักสูตรให$มีคุณภาพ
ทันสมัย และสอดคล$องกับ
ความต$องการของผู$เรียน
และสังคม

เปLาหมาย
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร/สาขาวิชา
อาจารยประจําหลักสูตร
ดําเนินการ/รวมพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
ให$มีคุณภาพทันสมัย
และสอดคล$องกับความ
ต$องการของผู$เรียน
และสังคม

๑) พัฒนาระบบและกลไก
การพัฒนา และการบริหาร
หลักสูตร ผานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ให$มีคุณภาพทันสมัย
และสอดคล$องกับความ
ต$องการของผู$เรียนและสังคม
๒) เข$ารวมโครงการ/กิจกรรม
จัดทํา/ปรับปรุง/พัฒนาฯ
หลักสูตร กับมหาวิทยาลัย

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

ร$อยละ

๘๐

๘๐

ระดับ

๓.๕๑

๓.๕๑

กลยุทธ#

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

เปLาหมาย
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๓) การประเมินความพึง
พอใจของนิสิตที่มีตอหลักสูตร
ด$านคุณภาพทันสมัย และ
สอดคล$องกับความต$องการ
ของผู$เรียนและสังคม
กลยุทธ#ที่ ๒
พัฒนาและเสริมสร$าง
ศักยภาพอาจารย
ให$มีความรู$ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ#ที่ ๓
พัฒนานิสิต และขยาย
โอกาสการศึกษา

๑) สงเสริมสนับสนุนให$
อาจารยเข$ารวม
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
และเสริมสร$างศักยภาพ
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

๑) โครงการอาจารย
๑) ร$อยละของอาจารย
และนิสิตพบครูมืออาชีพ
ที่ได$รับการพัฒนา
(๕๘,๕๙)
และเสริมสร$างศักยภาพ
๒) โครงการเสริมสร$างความ
เข$าใจในระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา
(QA DAY)(๕๘,๕๙)
๓) เข$ารวมโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาและเสริมสร$าง
ศักยภาพในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

๑) ดําเนินการยกฐานะ
หนวยวิทยบริการฯ
เปนวิทยาลัย เพื่อรองรับ
การขยายโอกาส

๑) โครงการยกฐานะเปน
วิทยาลัย(๕๙)
๒) โครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร

๑) หนวยวิทยบริการได$รับ
การยกฐานะเปนวิทยาลัย
๒) ร$อยละของนิสิต
ที่เพิ่มขึ้นตอป;การศึกษา

ร$อยละ

๖๐

ป;
ร$อยละ

๗๐

๕๙
๑๐

๒๐

กลยุทธ#

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ทางการศึกษา
๒) จัดตั้งชมรมนิสิตและ
ศิษยเกา

-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$รับ
การสงเสริ ม กิ จ กรรมการ
พัฒนานิสิต
๖) ร$อยละของชมรมนิสิต
และศิษยเกา
ที่ได$ดําเนินงาน/กิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิต และขยาย
โอกาสการศึกษา

ร$อยละ

เปLาหมาย
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๖๐
๗๐

ร$อยละ

๑๐

๒๐

ร$อยละ

๖๐

๗๐

ร$อยละ

๕๐

๖๐

กลยุทธ#

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
(๕๕,๕๖,๕๗)
๓) โครงการปฐมนิเทศและรับ
น$องใหม(๕๘,๕๙)
๔) โครงการสงเสริมนิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจ
อาสาเติมปRญญา
และบริการสังคม(๕๘,๕๙)
๕) โครงการปRจฉิมนิเทศนิสิต
ป;สุดท$าย น$องเลี้ยงพี่
พี่แนะนําน$อง(๕๕,๕๖,๕๗)
๖) โครงการแขงขันกีฬาสี
(๕๘,๕๙)
๗) โครงการปฏิบัติวิปRสสนา
กัมมัฏฐาน(๕๘,๕๙)
๘) การประชาสัมพันธและ
แนะนําสถานศึกษา(๕๘,๕๙)
๙) สงเสริมให$นิสิต
เข$ารวมกิจกรรมชมรมนิสิต
และศิษยเกา(๕๘,๕๙)

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

เปLาหมาย
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร#ที่ ๑
การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เปLาประสงค# ๒
หนวยวิทยบริการฯ มุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และได$มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองตอความต$องการของสังคม
กลยุทธ#

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

กลยุทธ# ๔
สงเสริมพัฒนา
สื่อการเรียนรู$ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาให$มีคุณภาพ
และทันสมัย

๑) สงเสริมให$อาจารย
จัดทํา มคอ.สื่อ/เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
บทความทางวิชาการ

๑) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ/
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน(๕๗)
๒) โครงการพัฒนาอาจารย
ในการจัดทํา มคอ.,สื่อ/
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน(๕๘,๕๙)
๓) จัดซื้อเอกสาร ตําราทาง
วิชาการ วัสดุครุภัณฑทาง
การศึกษา(๕๘,๕๙)
๔) การประเมินความพึง
พอใจของนิสิตตอระบบการ
บริการข$อมูลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา

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

วิชา

๒) จัดให$มรี ะบบการบริการ
ข$อมูลระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ให$มีคุณภาพและทันสมัย

ระดับ

เปLาหมาย
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๒๐

๒๐

๓๐

๕๐

๖๐

๓.๕๑

๓.๕๑

กลยุทธ#
กลยุทธ#ที่ ๕
สงเสริมพัฒนา
หนวยวิทยบริการฯ
ให$เปนที่ยอมรับ
ในการเปนศูนยกลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา
ในจังหวัดตาก
และจังหวัดใกล$เคียง

มาตรการ
๑) ดําเนินการจัดทํา
ผังแมบทให$สอดคล$องกับ
ข$อจํากัดของที่ดินที่รองรับ
การขยายตัวในอนาคต

โครงการ/กิจกรรม
๑) การจัดทําผังแมบท
วิทยาลัย(๕๙)

ตัวชี้วัด
๑) มีผังแมบทวิทยาลัย

หนวยนับ
จํานวน

เปLาหมาย
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๑

ยุทธศาสตร#ที่ ๒
การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรู$ เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา และศาสตรอื่น ๆ
เปLาประสงค#ที่ ๓
หนวยวิทยบริการฯ สร$างผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาและศาสตรอื่นๆ สามารถนําไปใช$ให$เกิดประโยชนตอการเรียนการสอน และหรือสังคม
กลยุทธ#
กลยุทธ#ที่ ๖
สงเสริม และสนับสนุน
การนําองคความรู$
จากการวิจัยไปใช$ในการ
เรียนการสอน พัฒนาตน
พัฒนางาน
และพัฒนาสังคม

เปLาหมาย
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑) สงเสริม และสนับสนุน
ให$อาจารย และนิสิต
พัฒนาศักยภาพ
ด$านการวิจัย
๒) สงเสริม และสนับสนุน
ให$สาขาวิชาผลิตงานวิจัย
เพื่อนําองคความรู$
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) จัดตั้งศูนยวิจัยทาง
สังคมศาสตร(๕๘,๕๙)

๑) ร$อยละของอาจารย
ที่ได$รับการพัฒนาศักยภาพ
ด$านการวิจัย
๒) ร$อยละของนิสิต
ที่ได$รับการพัฒนาศักยภาพ
ด$านการวิจัย
๓) ร$อยละของงานวิจัยที่
เพิ่มขึ้นตอป;งบประมาณ

ร$อยละ

๕๐

๖๐

ร$อยละ

๕๐

๖๐

ร$อยละ

๑๐

๑๐

ยุทธศาสตร#ที่ ๓
การให$บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
เปLาประสงค#ที่ ๔
หนวยวิทยบริการฯ เปนแหลงเรียนรู$และให$บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา แกชุมชนและสังคม
กลยุทธ#
กลยุทธ#ที่ ๗
หนวยวิทยบริการฯ
เปนแหลงเรียนรู$
และให$บริการวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาแก
ชุมชนและสังคม

มาตรการ
๑) หนวยวิทยบริการฯ
เปนแหลงเรียนรู$
และให$บริการวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาแก
ชุมชนและสังคม

เปLาหมาย
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑) โครงการบริการวิชาการ
แกสังคม(๕๘,๕๙)
๒) โครงการบวชเนกขัมมะ
(๕๘,๕๙)
๓) สถานีวิทยุ mcutak
radio สถานีบริการวิชาการ
และเผยแผพระพุทธศาสนา
(๕๘,๕๙)

๑) ระดับความพึงพอใจของ

ระดับ

๓.๕๑

๓.๕๑

ร$อยละ

๗๐

๘๐

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

ยุทธศาสตร#ที่ ๔
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
เปLาประสงค#ที่ ๕
หนวยวิทยบริการฯ เปนแหลงเรียนรู$ในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ#
กลยุทธ#ที่ ๘
การทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑) โครงการสงเสริมทํานุ ๑) ระดับความสําเร็จของ
บํารุงพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติงานการทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
-กิจกรรมสามีจิกรรม
พระมหาเถระ(๕๘,๕๙)
-กิจกรรมแหเทียน
พรรษา ทําบุญถวายเทียน
๙ วัด(๕๘,๕๙)
๒) โครงการจัดนิทรรศการ
เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและวัน
สําคัญของชาติ
-กิจกรรมเทศน
มหาชาติวัดทานา(๕๘,๕๙)
-กิจกรรมวันป6ย

หนวยนับ

๒๕๕๕

เปLาหมาย
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ระดับ

๓.๕๑

๓.๕๑

ครั้ง

๕

๑๐

กลยุทธ#

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
มหาราช(๕๘,๕๙)
-กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง(๕๘,๕๙)
-กิจกรรมวันพอ
แหงชาติ(๕๘,๕๙)
-กิจกรรมวันแม
แหงชาติ(๕๘,๕๙)
-กิจกรรมวันไหว$ครู
(๕๘,๕๙)
-กิจกรรมวันลอย
กระทง(๕๘,๕๙)
-กิจกรรมวันสงกรานต
(๕๘,๕๙)
๓) โครงการเทศนมหาชาติ
(๕๘,๕๙)
๔) โครงการจัดตั้งศูนยทํานุ
พระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม(๕๖)
๕) โครงการทําบุญ
ครบรอบวันเป6ดหนวยวิทย
บริการฯ(๕๘,๕๙)

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๒๕๕๕

เปLาหมาย
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร#ที่ ๕
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
เปLาประสงค#ที่ ๖
หนวยวิทยบริการฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ#
กลยุทธ#ที่ ๙
พัฒนาระบบและกลไก
แผนงาน
ให$มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

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

โครงการ/กิจกรรม
๑) โครงการจัดทําแผน
ประจําป;(๕๘,๕๙)
๒) กิจกรรมเข$ารวมการ
ประชุม และรวมกับ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
และมหาวิทยาลัยฯ
ในกระบวนการแผนฯ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑) ระดับความสําเร็จของ
การปฏิบัติตามแผนที่มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ระดับ

๒๕๕๕

เปLาหมาย
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๓.๕๑

๓.๕๑

กลยุทธ#
กลยุทธ#ที่ 1๐
พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพของบุคลากร
ให$มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ#ที่ 1๑
สงเสริมสนับสนุน
สวัสดิการบุคลากรให$มี
ขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ#ที่ 1๒
บริหารจัดการทรัพยากร
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ให$มีประสิทธิภาพ

มาตรการ

เปLาหมาย
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑) โครงการพัฒนา
บุคลากร(๕๘,๕๙)
๒) การเข$ารวมประชุม
สัมมนา ฝqกอบรม กับ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
และมหาวิทยาลัยฯ

๑) ร$อยละของบุคลากร
สายวิชาการ ที่ได$รับการ
ฝqกอบรม/ดูงาน/ประชุม/
สัมมนาตอจํานวนทั้งหมด
๒) ร$อยละของบุคลากร
สายวิชาชีพปฏิบัติการ
ที่ได$รับการฝqกอบรม/
ดูงาน/ประชุม/สัมมนา
ตอจํานวนบุคลากรทั้งหมด

ร$อยละ

๖๐

๖๐

ร$อยละ

๖๐

๖๐

๑) สงเสริมสนับสนุน
สวัสดิการบุคลากรให$มี
ขวัญและกําลังใจ

๑) การจัดเงินอุดหนุน
สวัสดิการบุคลากร
(๕๘,๕๙)
๒) โครงการจัดงานวันสง
ท$ายป;เกาต$อนรับป;ใหม
(๕๕,๕๖,๕๗)

๑) ร$อยละของบุคลากรที่
ได$รับเงินอุดหนุนสวัสดิการ

ร$อยละ

๗๐

๘๐

๙๐

๑) ปรับปรุงทรัพยากรและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับการ
ให$บริการ ที่มีอยูแล$วใน

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

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

จํานวน

๒

๒

๓

๑) พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพของบุคลากร
ให$มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๕

๕๐

๖๐

กลยุทธ#

กลยุทธ#ที่ 1๓
พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
ให$โปรงใส ถูกต$อง
และตรวจสอบได$
อยางมีประสิทธิภาพ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ปRจจุบันให$มีความเชื่อมโยง ๕) การประเมิน
ครบถ$วนและเปนปRจจุบัน ทรัพยากร และระบบ
ตอบสนองตอผู$ใช$บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการให$บริการ
(๕๘,๕๙)

พัฒนา
๒) ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตตอทรัพยากร และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับการ
ให$บริการ

๑) มีการติดตามตรวจสอบ
ระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
ให$โปรงใส ถูกต$อง
และตรวจสอบได$
อยางมีประสิทธิภาพ

๑) จํานวนครั้งในการ
ติดตามตรวจสอบระบบ
และกลไก
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