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คำนำ  

 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐) ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอยางในสังคม ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงจากภายในประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศ รวมไป

ถึง สถานการณการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมที่สงผลใหรูปแบบการทำงานของทุกภาคสวนเปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหเปนกรอบและทิศทางในการดำเนินการพัฒนา

มหาวิทยาลัยใหมีความตอเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และ แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยคำสั่งมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ ไดดำเนินการลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการในสวนกลาง และสวนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง เพื่อรับฟงปญหา ความตองการ 

และรวมกันพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน  วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก  (SWOT Analysis) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัด

ระดับเปาประสงค พรอมกำหนดกลยุทธ และผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ เพ่ือใหกระบวนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ มี

ประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศนตามที่ไดกำหนดไว  

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นั้น เกิดขึ้นจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น

ของผูบริหาร ผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุม ทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันดำเนินการ ผานกระบวนการมีสวนรวม เพื่อกำหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยในชวงเปลี่ยนผาน ภายหลังสถานการณของโรคอุบัติใหม ซึ่งจะใชเปนแผนแมบทในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศนที่ได

รวมกันกำหนดวา “มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหมและสรางพทุธนวัตกรรมเพื่อพฒันาจิตใจและสังคม” โดยมีประเด็น

ยุทธศาสตรจำนวนทั้งสิ้น ๕ ประเด็นยุทธศาสตร  ๑๕ เปาประสงค ๓๗ ตัวชี้วัด ๒๙ กลยุทธ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณ และ

อนุโมทนาผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่รวมจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับน้ี จนสำเร็จลุลวงดวยดี 

 

 

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. 

อธิการบดี 
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คำปรารภ  

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ฉบับนี้ เกิดขึ้นไดดวยการมีสวนรวมของประชาคมชาว มจร ทุก

ภาคสวนอยางแทจริง โดยคณะทำงานที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ไดออกไปชวยกันระดมความคิดเห็น จากประชาคมชาว มจร โซนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยสงฆนครนาน 

เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔, โซนภาคกลาง ภาคใต ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวันท่ี ๓๐ - ๓๑ มีนาคม และ วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔  โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาเขตขอนแกน เมื่อวันที ่๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔  ตอมาคณะทำงาน 

ไดประชุมวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการระดมความคิดเห็นดังกลาว เพื่อรวมกันยกรางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แลวนำเสนอผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการ

อำนวยการฯ และเสนอผูทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัย ตามลำดับ สุดทายไดนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและอนุมัติตามลำดับ โดยสภามหาวิทยาลัย

ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉบับนี้   

สภามหาวิทยาลัยไดใหกำหนดวิสัยทัศนวา “มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม และสรางพุทธนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาจิตใจและสังคม” ภายใตวิสัยทัศนนี้ ยังไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรใหครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ นั่นคือ ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ วิจัยและพัฒนา สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ ยังไดเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สอดรับกับแผนพัฒนาการ

อุดมศึกษา กฎกระทรวง เรื่อง การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีพันธกิจตรงกับกลุมที่ ๔ คือ กลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลัก

ศาสนา   

 ๕ ป ตอจากนี้ไป (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทยบริการ ภายใตการกำกับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะ

ไดนำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับนี้ไปปรับใหเปนแผนพัฒนาสวนงานนั้น ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดบรรลุเปาหมายของประเด็น

ยุทธศาสตร และวิสยัทัศน  

ในนามของคณะผูจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมทุกทาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย ผูมีสวนในการดำเนินการใหแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้สำเร็จลุลวงดวยดี  

 

พระเมธีธรรมาจารย รศ.ดร. 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

ประธานกรรมการดำเนินการจัดทำแผนฯ 
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

คำนำ ก 

คำปรารภ ข 

สารบัญ ค 

บทสรุปผูบริหาร ง 

  

สวนที่ ๑    

 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ๑ 

  

สวนที่ ๒ แผนพฒันามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๗ 

 ปรัชญา ปณิธาน ๘ 

 วิสัยทัศน ๙ 

 พันธกิจ ๙ 

 คานิยม องคกร ๑๑ 

 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) ๑๔ 

 รายละเอียดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๑๕ 

  

สวนที่ ๓ ภาคผนวก ๕๒ 
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บทสรุปผูบริหาร 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 

๑๓ (พ.ศ .  ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)   ได กำหนดว ิส ัยท ัศน  ให  เปน 

“มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร

สมัยใหมและสรางพุทธนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาจิตใจและสังคม” 

หมายถึง การเปนมหาวิทยาลัยที่ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา

บูรณาการกับศาสตรสมัยใหมในการขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อสรางพุทธ

นวัตกรรมในการพัฒนาจิตใจ และสังคม         อันเปนผลที่ไดมาจาก

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ยึดหลักการมีสวนรวม

เปนสำคัญ โดยไดจัดใหมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนของ

มหาวิทยาลัย ในการกำหนดกรอบวิสัยทัศน ตามนโยบายของผูบริหาร 

และกำหนดยุทธศาสตร ภายใตพันธกิจ และกรอบยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ ๒๐ ป โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สอดคลองกับแผนพัฒนา

การอุดมศึกษา  สอดคลองกับการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษากลุม   ที่ 

๔ กลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา  โดยยังคงเปนไป

ตามปรัชญา ปณิธาน ตลอดจนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับนี้ เริ่ม

จากการประชุมคณะทำงานยกรางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยมีผูแทนจาก

สวนงานในภูมิภาคตางๆของมหาวิทยาลัย มาวางแผนการทำงาน  โดย

ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน ๑๒ และยกรางแผน 

๑๓ จำนวน ๓ คร้ังตามภูมิภาคตางๆ ดังนี้  

  ครั้งที่ ๑ สวนงานภาคเหนือ ระหวางวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม 

–                     วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีสวนงานที่เขารวม

จำนวน ๑๖ สวนงาน ไดแก มจร วังนอย วิทยาเขตบาีศึกษาพุทธโฆส 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครสวรรค วิทยาลยัสงฆพุทธชิน

ราช วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี  วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 

วิทยาลัยสงฆราชบุรี วิทยาลัยสงฆปตตานี วิทยาลัยสงฆสุราษฏรธานี 

วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วิทยาลัยสงฆระยอง วิทยาลัย

สงฆกาญจนบุรีศรีไพบูลย วิทยาลัยสงฆพิจิตร วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี 

วิทยาลัยสงฆชลบุรี 
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 คร้ังที่ ๒ สวนงาน สวนกลาง ภาคกลาง ภาคใต ระหวางวันที่ 

๓๐ - ๓๑ มีนาคม –วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔  ณ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสวนงานที่เขารวมจำนวน ๑๕ สวนงาน 

ได แก   ส วนกลาง ว ิทยาเขตบา ีศ ึกษาพ ุทธโฆส ว ิทยาเขต

นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครสวรรค วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี

ทวารวดี  วิทยาลัยสงฆราชบุรี วิทยาลัยสงฆปตตานี วิทยาลัยสงฆ

สุราษฏรธานี วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วิทยาลัยสงฆ

ระยอง วิทยาลัยสงฆกาญจนบุรีศรีไพบูลย วิทยาลัยสงฆพิจ ิตร 

วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี วิทยาลัยสงฆชลบุรี 

 ครั้งที่ ๓ สวนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาเขต

ขอนแกน ระหวางวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีสวนงานที่เขา

รวมจำนวน ๑๒ สวนงาน ไดแก วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขต

ขอนแกน วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขต

สุรินทร วิทยาลัยสงฆเลย วิทยาลัยสงฆนครพนม วิทยาลัยสงฆบุรรีัมย 

วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ วิทยาลัยรอยเอ็ด และ

วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 

 หลังจากนั้นคณะทำงานประชุมเพื ่อทำการวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว จึงไดกำหนด

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ  เพื่อใหสามารถนำพา

องคกรไปสูความสำเร็จตามวิสัยทัศนที่ไดกำหนดไว  จำนวนทั้งสิ้น ๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร ๑๕ เปาประสงค ๓๖ ตัวชี้วัด ๒๙  กลยุทธ โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหมี

สติปญญาและคุณธรรม โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณา

การในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีสติปญญาและ

คุณธรรม เปนไปตามจุดมุงหมายของการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา

กลุมที่ ๔ กลุมพัฒนาปญญาและคณุธรรมดวยหลักศาสนา และเปนไป

ตามจุดมุ งหมายของแผนพัฒนาการศึกษาชาติที่ใหการศึกษาเปน

เคร่ืองมือและกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปน

พลเมือง มีท ักษะความรู  ความสามารถ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน และดำรงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข ประกอบดวย ๔ 

เปาประสงค ๑๖ ตัวชี้วัด ๑๑ กลยุทธ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่ ๒ พัฒนางานวิจัยและสรางพุทธ

นวัตกรรมใหมีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุงเนน

การพัฒนาองคความรู และพุทธนวัตกรรม เพื่อใหสามารถตอบสนอง

ความตองการในการแกไขปญหาของชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดย

ใชหลักพุทธศาสนา ตามเปาหมายหลักของนโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ และใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งในการผลิต
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บัณฑิต บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการ

พระพุทธศาสนา กับศาสตรสมัยใหมใหสูภาคปฏิบัติไดอยางชัดเจน

เปนรูปธรรม"ซึ่งในยุทธศาสตรที่ ๒ ประกอบดวย ๔ เปาประสงค ๙ 

ตัวชี้วัด ๖ กลยุทธ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา 

เพื่อสงเสริม และสนับสนุน ชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคมสันติสุข 

โดยมุ งเนนการสรางเครือขายในสังคมเพื ่อบริการวิชาการดาน

พระพุทธศาสนา และปรัชญาในพื้นที่ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

เพื่อสรางชุมชนและสังคมสันติสุขภายใตบริบทและความเขมแข็งของ

แตละพื้นที่ โดยใชการปฏิบัติศาสนกิจและการบริการสังคมของนิสิต 

เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานในยุทธศาสตรนี ้ ซึ่ง

ประกอบดวย ๒ เปาประสงค ๓ ตัวชี้วัด ๓ กลยุทธ 

 ประเด ็นย ุทธศาสตรท ี ่  ๔ อน ุร ักษ  ส ืบสาน สงเสริม

พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

โดยมุงอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสืบสานเจตนารมณ

รวมไปถึง พัฒนาศิลปะวัฒนธรรม ของไทยใหแพรหลายเปนที่รูจักแก

สังคม ชุมชน รวมไปถึงระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ อยางยั่งยืน

โดยใชการทำงานของเครือข ายท ี ่ม ีอย ู  ไม ว าจะเป นเคร ือข าย

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก สถาบัน

สมทบ เครือขายพระธรรมทูต ซึ่งในยุทธศาสตรนี้ ประกอบดวย๒ 

เปาประสงค ๒ ตัวชี้วัด ๒ กลยุทธ 

 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

องคกรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเปนตนแบบขององคกรวิถีพุทธที่

นำหลักพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับ การบริหารจัดการสมัยใหม 

อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ๓ เปาประสงค ๗ ตัวชี ้วัด ๗          

กลยุทธ 

 สำหรับการนำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ (Implement) จะเนนการใหความสำคัญกับ

การควบคุมคุณภาพในทุกประเด็นยุทธศาสตร ความพรอมของสวน

งานในการดำเนินการ โดยจะมีการประชุมเพื่อสรางความเขาใจและ

ดำเนินการแปลงแผนพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติการของทุกสวนงานใน

สังกัด ทั้งในระดับวิทยาเขตและวิทยาลัย สูการดำเนินงานที่มีทิศทาง

เดียวกัน  เพื่อบรรลุเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตร และวิสัยทัศน 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยตองสามารถ ตอบสนองตอสังคม ชี้นำสังคม และ

เตือนสติสังคม 
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SWOT Analysis 
S O 

S ๑ มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญดานพระพุทธศาสนาและปรัชญา 

S ๒ มีหลักสูตรที่โดดเดนในการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม 

S ๓ บัณฑิตมีความรูดีมีคุณธรรมนำสังคมสันติสุข 

S ๔ สภาพแวดลอมเหมาะสมและเอ้ือตอการเปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา 

      และองคกรวิถีพุทธ 

S ๕ ไดรับความเช่ือมั่นและ การยอมรับจากหนวยงานที่ทำหนาหนาที่ในการ 

      ประเมินการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต (ITA) 

S ๖ ไดรับการยอมรับเรื่องการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งใน 

      ระดับชาติและนานาชาติ 

S ๗ มีเครือขายทางการศึกษาที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคทั้งในประเทศและ 

      ตางประเทศ 

O ๑ การจดักลุมมหาวิทยาลัยสงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถแสดงอัตลักษณของ 

       ตนไดอยางชัดเจน 

O ๒   แนวคิดการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลและ EdPEx 

O ๓   ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความหลากหลาย 

O ๔  แนวโนมประชากรสูงวัยเพ่ิมข้ึนเปนโอกาสในการพัฒนาหลักสตูรเพ่ือรองรับ                 

        ผูสูงวัย  

O๕   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสงผลทำใหเกิดความตองการกำลังคนที่มีความรู  

        คูคุณธรรม 

O ๖   มีเครือขายศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่เขมแข็ง 

O ๗   ความเปนนานาชาติเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสตูรและบริการวิชาการ 

        รวมทั้งสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  (IABU,ICDV,ECOSOC) 

W T 

W๑   กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของทางการไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานของ 

        ผูบริหารที่เปนพระภิกษ ุ

W ๒  ขาดผูเช่ียวชาญเฉพาะดานที่มีความสามารถเชิงลึกดานเทคโนโลยีและขาด 

        การ Training แบบบูรณาการ 

W๓   การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยยังมีนอย 

W ๔  สัดสวนผลงานวิชาการท่ีตีพิมพในระดับนานาชาติไมเปนไปตามเกณฑ 

W๕   ระบบและบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเพียงพอตอการใชงานจริง 

W ๖  บุคลากรและนิสิตขาดทักษะภาษาตางประเทศ 

W๗  ระบบขอมูล Big Data เช่ือมโยงขอมูลสวนงานยังไมสมบูรณ 

T๑  นโยบายรัฐใหการสนบัสนนุดานวิทยาศาสตรมากกวาดานสังคมศาสตร 

T๒  งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอ 

T๓  สถาบันอุดมศึกษามีการแขงขันที่เขมขนรวมถึงการเปดโอกาสใหบรรพชิตเขา 

      เรียนมากขึ้น 

T๔   คานิยมการเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติในกลุมเยาวชนมีผลกระทบดานลบ 

      ตอการดำเนินงานดานการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

T๕  การแพรระบาดของไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

T๖  ชีวิตวิถีใหม  (New Normal) สงผลกระทบตอการปรับตัวของมหาวิทยาลัย 
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การประเมินปัจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation - IFE) 
 

Internal Factors Weight Rating Score 

จุดแข็ง(Strengths)    

S๑ มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญดานพระพุทธศาสนาและปรัชญา ๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ 

S๒ มีหลักสตูรท่ีโดดเดนในการบรูณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม ๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ 

S๓ บัณฑิตมีความรูดีมีคุณธรรมนำสังคมสันติสุข ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 

S๔ สภาพแวดลอมเหมาะสมและเอ้ือตอการเปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและองคกรวิถีพุทธ ๐.๐๕ ๒ ๐.๑๐ 

S๕ไดร้บัความเชือมนัและ การยอมรบัจากหน่วยงานทีทาํหนา้หนา้ทีในการประเมนิการปฏิบตัิงานดา้นการป้องกนัการทจุรติ (ITA) ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 

S๖ ไดรับการยอมรับเรื่องการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 

S๗ มีเครือขายทางการศึกษาที่ครอบคลุมท่ัวภูมภิาคท้ังในประเทศและตางประเทศ ๐.๑๐ ๔ ๐.๔๐ 

รวมจุดแข็ง ๐.๕๐  ๒.๑๐ 

จุดออน (Weaknesses)    

W๑ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของทางการไมเอื้อตอการปฏิบตัิงานของผูบริหารท่ีเปนพระภิกษ ุ ๐.๑๐ ๒ ๐.๒๐ 

W ๒ ขาดผูเช่ียวชาญเฉพาะดานที่มีความสามารถเชิงลึกดานเทคโนโลยีและขาดการ Training แบบบูรณาการ ๐.๐๕ ๒ ๐.๑๐ 

W๓ การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยยังมีนอย ๐.๐๕ ๒ ๐.๑๐ 

W ๔ สัดสวนผลงานวิชาการท่ีตีพิมพในระดับนานาชาติไมเปนไปตามเกณฑ ๐.๐๕ ๒ ๐.๑๐ 

W๕  ระบบและบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเพียงพอตอการใชงานจริง ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 

W ๖ บุคลากรและนสิติขาดทักษะภาษาตางประเทศ ๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ 

W๗ การประสานงานระหวางสวนงานขาดความคลองตัวและขาดความชัดเจน ๐.๐๕ ๑ ๐.๐๕ 

W๘ ระบบและบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศยังไมเพียงพอตอการใชงานจริง ๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ 

รวมจุดออน ๐.๕๐  ๑.๔๐ 

รวมปจจัยภายใน ๑.๐๐  ๓.๕๐ 

คาความแตกตางจากคากลาง(Medium/Mean=๓.๐๐) +๐.๕ 



๔ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 

การประเมินปัจจัยภายนอก (External Factor Evaluation - EFE) 
 

External Factors Weight Rating Score 

โอกาส(Opportunity)    

O ๑ การจัดกลุมมหาวิทยาลัยสงผลใหมหาวิทยาลยัสามารถแสดงอัตลักษณของตนไดอยางชัดเจน ๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ 

O ๒ แนวคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและ EdPex ๐.๑๐ ๔ ๐.๔๐ 

O ๓ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมคีวามหลากหลาย ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 

O ๔ การเขาสูสังคมผูสูงอายุสงผลใหมหาวิทยาลยัพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทีส่งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ 

O ๕ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสงผลทำใหเกิดความตองการกำลังคนที่มีความรูคูคณุธรรม ๐.๑๐ ๔ ๐.๔๐ 

O ๖ เครือขายศิษยเกาและศิษยปจจุบันมีบทบาททางสังคม ๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ 

O ๗ ความเปนนานาชาติเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสตูรและบริการวิชาการรวมทั้งสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ    

      (IABU,ICDV,ECOSOC) 

๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ 

รวมโอกาส ๐.๕๐  ๑.๙๕ 

อุปสรรค(Threats-T)    

T๑ นโยบายรัฐใหการสนับสนุนดานวิทยาศาสตรมากกวาดานสังคมศาสตร ๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ 

T๒ งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีแนวโนมลดลง ๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ 

T๓ สถาบันอุดมศึกษามีการแขงขันที่เขมขนรวมถึงการเปดโอกาสใหบรรพชิตเขาเรียนมากขึ้น ๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ 

T๔ คานิยมการเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติในกลุมเยาวชนมผีลกระทบดานลบตอการดำเนินงานดานการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ๐.๐๕ ๒ ๐.๑๐ 

T๕ การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-๑๙) ๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ 

T๖ รูปแบบชีวิตวิถีใหม(New Normal)สงผลกระทบตอการปรบัตัวของมหาวิทยาลัย ๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ 

รวมอุปสรรค ๐.๕๐  ๑.๘๕ 

รวมปจจัยภายนอก ๑.๐๐  ๓.๘๐ 

คาความแตกตางจากคากลาง(Medium/Mean=๓.๐๐) +๐.๘๐ 



๕ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

   

   

  จากตารางการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation–IFE) ผลรวมคาปจจัยภายในมีคาความแตกตางจากคา

กลาง (Median/Mean=๓.๐๐) มากกวาคากลาง เทากับ ๐.๕๐ ดังนั้น จึงสรุปไดวา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        

มีปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็ง (Strengths-S) มากกวาจุดออน (Weaknesses–W) 

 จากตารางการประเมินปจจัยภายนอก (External Factor Evaluation-EFE) ผลรวมคาปจจัยภายนอกที่มีคาความแตกตาง

จากคากลาง (Median/Mean=๓.๐๐) มากกวาคากลาง เทากับ ๐.๘๐ ดังนั้น จึงสรุปไดวา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยมีปจจัยภายนอกเปนโอกาส (Opportunities-O) มากกวาอุปสรรค (Threats – T) 

จากการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation–IFE) ซึ่งมี ปจจัยภายในที่เปนจุดแข็ง (Strengths-S)  

และจากการประเมินปจจัยภายนอก (External Factor Evaluation-EFE) ซึ่งมีปจจัยภายนอกเปนโอกาส (Opportunities-

O) ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรดำเนินกลยุทธเชิงรุก (SO/Aggressive) หรือกลยุทธการเติบโต 

(Growth)  เปนกลยุทธหลัก 

 จากตารางการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation–IFE) ผลรวมคาปจจัยภายในมีคาความแตกตางจากคา

กลาง (Median/Mean=๓.๐๐) มากกวาคากลาง เทากับ ๐.๕๐ ดังนั้น จึงสรุปไดวา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        

มีปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็ง (Strengths-S) มากกวาจุดออน (Weaknesses–W) 

 



๖ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 จากตารางการประเมินปจจัยภายนอก (External Factor Evaluation-EFE) ผลรวมคาปจจัยภายนอกที่มีคาความแตกตาง

จากคากลาง (Median/Mean=๓.๐๐) มากกวาคากลาง เทากับ ๐.๘๐ ดังนั้น จึงสรุปไดวา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยมีปจจัยภายนอกเปนโอกาส (Opportunities-O) มากกวาอุปสรรค (Threats – T) 

 

จากการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation–IFE) ซึ่งมี ปจจัยภายในที่เปนจุดแข็ง (Strengths-S)  

และจากการประเมินปจจัยภายนอก (External Factor Evaluation-EFE) ซึ่งมีปจจัยภายนอกเปนโอกาส (Opportunities-

O) ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรดำเนินกลยุทธเชิงรุก (SO/Aggressive) หรือกลยุทธการเติบโต 

(Growth)  เปนกลยุทธหลัก 

 

  นอกจากน้ันแลว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดกำหนดกลยุทธรองในการดำเนินงาน โดยใชกลยุทธ

เชิงปองกัน (ST) เปนการใชจุดแข็งที่มีอยูมาปองกันหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรค และใชกลยุทธเชิงรบั (ST) แกไขจุดออนที่มีอยู 
 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

 

 

 
 



๘ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 ปรัชญา 

“ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต   

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” 

 

 ปณิธาน  

 

“เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณร 

และคฤหัสถ์” 
 

 เปนไปตามพระราชประสงคของลนเกลาฯรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้น ใน ปพ.ศ.๒๔๓๙ ที่จะใหมหาวิทยาลัย

แหงนี้ “เปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ” 

  พระไตรปฎกก็คือพระพุทธศาสนาสวนวิชาชั้นสูงนั้นมีสองความหมาย ความหมายแรก  คืออุดมวิชา  หมายถึง การปฏิบัติ

วิปสสนากัมมัฏฐานใหเกิดมรรคผลจนไดวิปสสนาญาณ เปนการพัฒนาจิตใจของตนเพื่อนำไปพัฒนาสังคม ประการที่สอง คือ

อุดมศึกษา หมายถึง ศาสตรสมัยใหมที่ทางโลกเขาเรียนกัน แตไมใชเปนการเรียนแยกกัน ใหบูรณาการกัน เนื่องจากในรัชสมัยของ

รัชกาลที ่๕ ไดมีการแบงการศึกษาออกเปน ๔ ระดับ คือ บูรพศึกษา (การศึกษาเบ้ืองตน) ปฐมศึกษา (การศึกษาชั้นปฐม) มัธยมศึกษา 

(การศึกษาชั้นกลาง) และอุดมศึกษา (การศึกษาชั้นอุดมหรือชั้นสูง) จึงใชคำวา วิชาชั้นสูง คือ อุดมศึกษา แตไมไดเปดการศึกษาใน       

รัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ 



๙ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 

วิสัยทัศน ์

 
“มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์

สมัยใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” 

 

“The University provides Buddhist Studies integrated with 

modern sciences and creates Buddhist Innovation for the 

Development of Mentality and Society.” 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
 

๑. ความสำเร็จของการบูรณาการพันธกิจกับหลักพระพุทธศาสนา 

  ๒. พุทธนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคม 

 

 

พันธกิจ 

    ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

    วิจัยและพัฒนา 

    ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 

    ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 



๑๑ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

  ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงอัตลักษณและเอกลักษณของการเปนมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา

พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม การเปนมหาวิทยาลัยกลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลัก

ศาสนา โดยกระบวนการผลิตบัณฑิตจะบูรณาการรวมกับพันธกิจดานการวิจัยและพัฒนา ดานการบริการ

วิชาการ และดานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีสติปญญาและคุณธรรม ตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย 

 

 สติปญญาและคุณธรรม   หมายถึง  ความรอบรูวิชาการดานพระพุทธศาสนา และสามารถ

นำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมตามหลักอริยวัฑฒิ ๕ ประกอบดวย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญาและมี

ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

วิจัยและพัฒนา 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมควบคูไปกับกระบวนการ

เรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนนการพัฒนาองคความรูในพระไตรปฎก

โดยวิธีสหวิทยาการแลวนำองคความรูที่คนพบมาประยุกตใชแกปญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้ง



๑๒ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

พัฒนาปญญาและคุณธรรม การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการดานพระพุทธศาสนาโดยความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัย ผลงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความเปนสากล และใชกระบวนการวิจัยเปน

สวนหนึ่งในการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนา กับ

ศาสตรสมัยใหมใหสูภาคปฏิบัติไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

 

สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม  

      สงเสริมใหบุคลากรและ นิสิต มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสา ความ

เจริญงอกงามทางสติปญญาและคุณธรรม การมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม  สรางสรรค พัฒนาการบริการ

วิชาการที่เกิดจากประสบการณการปฏิบัติงานของบุคลากรและนิสิตรวมกับภาคีเครือขายการบริการ

วิชาการในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ  เพื่อถายทอดองคความรูและพุทธนวัตกรรมในการ

แกปญหาและเสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงของ ชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคม โดยใชการปฏิบัติ

ศาสนกิจและการบริการสังคมของนิสิต เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ 

 



๑๓ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  รวมกับภาคีเครือขาย ชุมชน วัด ทองถิ่น หรือเครือขายความรวมมือในตางประเทศ เพื่อ

เสร ิมสรางและพัฒนาแหลงการเร ียนรู ด านการอนุร ักษ ส ืบสาน สงเสร ิม พระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ใหเอื้อตอการศึกษาโดยใชพระพุทธศาสนาเปนกลไกเพื่อสราง

จิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทยรวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหมีการนำภูมิปญญาทองถิ่นมา

เปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพและย่ังยืน  

 

คานิยมองคกร: 

M : Morality๑    มีปญญาและคุณธรรมในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล  

C : Community ๒   มีจิตอาสาในการพัฒนาสังคมและชุมชน 

U : Unity ๓    มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุงสรางสังคมสันติสุข  

 
๑ อัตตหิตประโยชน 
๒ ปรหิตประโยชน ดวยสังคหวัตถุ ๔ 
๓ โลกัตถจริยา สุขา สังฆัสส สามัคคี 



๑๔ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 



๑๕ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ในแผนพฒันามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหมสีติปญญาและคุณธรรม 

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนางานวิจัยและพทุธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ ๓  บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมและสนบัสนุน ชุมชน  วัด 

   ทองถิ่นและสังคมใหเกิดสันติสุข 

ยุทธศาสตรที่ ๔  อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ 

                         ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๕  พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 



๑๖ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหมสีติปญญาและคุณธรรม 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑.๑ บัณฑิตมีคณุลักษณะทาง

สติปญญาและคณุธรรม๔ 

๑.๑.๑ จำนวนนิสิตที่ไดรับการยก

ยอง หรือไดรับรางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

๑.๑.๒  คะแนนเฉลี่ยการประเมิน

คุณลักษณะทางสติปญญาและ

คุณธรรมตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

 ๑.๑.๓ ระดับคะแนนความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

๑.๑.๔ ระดับผลการประเมิน

บัณฑิตที่มีความรู และประยุกตใช

หลักพุทธธรรม  

๑.๑.๑ สงเสริม สนับสนุนใหนิสิตมี

สวนรวมในการจัดกิจกรรมกับ

เครือขายในประเทศและตางประเทศ 

๑.๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหสวนงาน

จัดการศึกษาดำเนินการพัฒนา

บัณฑิตใหมสีติปญญาและคุณธรรม 

 ๑. รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

  ๒. รองอธิการบดีฝายกิจการ

นิสิต 

 

 

 
๔ KPI  มหาวิทยาลยักลุ่มท ี๔ 



๑๗ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหมีสติปญญาและคุณธรรม (ตอ) 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการ

หลักพระพทุธศาสนากับ

ศาสตรสมัยใหม 

๑.๒.๑ สัดสวนหนวยกิตของวิชาที่

มุงเนนการศึกษาหลักศาสนา หรือ

นำหลักศาสนามาบูรณาการ๕ 

๑.๒.๒ จำนวนของหลักสูตรที่

ไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตร

ออนไลน 

๑.๒.๓ จำนวนหลักสูตรที่มีการนำ

องคความรูหรือพุทธนวัตกรรมไป

ใชเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 

๑.๒.๔ รอยละของหลักสูตร

นานาชาติที่มีการนำองคความรู 

หรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพ่ือ

พัฒนาจิตใจ 

๑.๒.๑ พัฒนา หรือปรับปรุง

หลักสูตรใหบูรณาการ

พระพุทธศาสนากับศาสตร

สมัยใหม รวมถึงสนับสนุนให

พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ

หลักสูตรออนไลนใหเพ่ิมมากขึ้น 

๑.๒.๒ สงเสริม สนับสนุน

หลักสูตรใหนำองคความรู หรือ

พุทธนวัตกรรมไปใชเพื่อพัฒนา

จิตใจและสังคม 

 

๑. รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 

 

 
๕ KPI มหาวิทยาลยักลุ่มท ี๔ 



๑๘ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหมีสติปญญาและคุณธรรม (ตอ) 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑.๓ อาจารยมีความรู ความ

เช่ียวชาญในศาสตรและ

สามารถบูรณาการพุทธ

นวัตกรรมกับกระบวนการ

เรียนรูอยางเหมาะสม 

 

๑.๓.๑ รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิ

ทางศาสนาหรือเปนผูเชี่ยวดานศาสนา

หรือพัฒนาคุณธรรม๖ 

๑.๓.๒ รอยละของอาจารยที่มีผลงาน

ทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

๑.๓.๓ ระดับความสำเร็จของอาจารย

ที่จัดกระบวนการเรียนรูและบูรณาการ

หลักพระพุทธศาสนามุงผลสัมฤทธิ์ตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

๑.๓.๔ รอยละของอาจารยที่มีทักษะ

ดานภาษาตางประเทศและทักษะ

เทคโนโลยี 

๑.๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ

สงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหมี

คุณวุฒิ หรือ ความเชี่ยวชาญดาน

พระพุทธศาสนา 

๑.๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยพัฒนาศักยภาพเพ่ือสราง

ผลงานทางดานวิชาการในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

๑.๓.๓ พัฒนาศักยภาพอาจารยใน

การจัดกระบวนการเรียนรูและสงเสริม

การบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

๑.๓.๔ พัฒนา และยกระดับศักยภาพ

อาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดาน

ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี 

๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 

 
 

๖ KPI มหาวิทยาลยักลุ่มที ๔ นยิามตวัชวีดั 



๑๙ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหมีสติปญญาและคุณธรรม (ตอ) 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑.๔ ทรัพยากรทางการศึกษา

และสภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอ

การเรียนรู 

๑.๔.๑ รอยละของหลักสูตรท่ีมี

ทรัพยากรการเรียนรูและ

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการศึกษา 

๑.๔.๒ ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอทรัพยากรทางการ

เรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๑.๔.๓ จำนวนรายวิชาที่ผลิตและใช

สื่อการเรียนรูออนไลน 

 

๑.๔.๔ ผลรวมคะแนนถวงน้ำหนัก

ของผลงานวิชาการท่ีเกิดจากความ

รวมมือกับหนวยงานอื่นในเครือขาย

เพื่อการพัฒนาปญญา 

และคุณธรรมดวยหลักศาสนาทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ๗ 

๑.๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนสวนงาน

จัดการศึกษาใหพัฒนาทรัพยากรการ

เรียนรูใหเพียงพอและมีสภาพแวดลอม

ที่เหมาะสม 

 

 

 

๑.๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนอาจารย

ใหผลิตและใชสื่อการเรียนรูออนไลนทั้ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

๑.๔.๓  สรางภาคีเครือขายความ

รวมมือเพ่ือผลติผลงานทางวิชาการท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

๑. รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 
๗ KPI มหาวิทยาลยักลุ่มที ๔ นยิามตวัชวีดั 



๒๐ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๒.๑ มีระบบและกลไกการ

สงเสริมและสนบัสนุนการ

บริหารงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน 

๒.๑.๑ รอยละของสวนงานที่มี

การดำเนินงานตามระบบและ

กลไกในการสงเสริมและ

สนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่

ไดมาตรฐาน 

๒.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุน

ใหสวนงานดำเนินงานตาม

ระบบและกลไกในการบริหาร

งานวิจัยที่ไดมาตรฐาน 

 

๑.รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

พัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ตอ) 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๒.๒ ผลงานวิจัย และ หรือ 

นวัตกรรมที่พัฒนาปญญา

และคุณธรรม๘ 

๒.๒.๑ รอยละของผลงานวิจัย 

งานสรางสรรค หรือพุทธ

นวัตกรรมที่สงผลตอการพัฒนา

จิตใจและสังคมอยางย่ังยืน 

๒.๒.๒ จำนวนหนังสือ หรือ สื่อ

สรางสรรคที่เปนผลผลติจาก

งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ที่

นำเสนอสูสาธารณะ 

๒.๒.๓ รอยละของงบประมาณ

วิจัย และ หรือ บริการวิชาการที่

ไดรับจากภายนอก เพื่อดำเนิน

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา

ปญญาและคุณธรรมดวยหลัก

ศาสนา๙  

๒.๒.๑ สงเสริม สนับสนุน พัฒนา

อาจารย และ/หรือ นักวิจัย ใหมี

ศักยภาพ เพื่อรับการสนับสนุนทุน

วิจัยจากภายนอก ผลิตงานวิจัย 

งานสรางสรรคและพุทธนวัตกรรม 

ที่มีคณุภาพเพื่อพัฒนาจิตใจและ

สังคม 

๑.รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

พัฒนา 

 

 
๘ KPI มหาวิทยาลยักลุ่มท ี๔ 

๙ KPI มหาวิทยาลยักลุ่มท ี๔ 



๒๒ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ตอ) 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรค 

หร ือพุทธนว ัตกรรมไดร ับการ

ตีพิมพ หรือเผยแพรในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 

 

๒.๓.๑ รอยละของอาจารยและ

น ักว ิ จ ั ยท ี ่ ม ี ผลงานว ิจ ั ย  งาน

สรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมใน 

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

๒.๓.๒ ร อยละของผลงานวิจัย 

ง า น ส ร  า ง ส ร ร ค  ห ร ื อ  พ ุ ท ธ

นว ัตกรรมท ี ่ต ีพ ิมพเผยแพร ใน

วารสารท ี ่ได ร ับการยอมร ับใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 

๒.๓.๑ สงเสริม สนับสนุนใหอาจารย

และนักวิจัยมีผลงานการวิจัย งาน

สรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

๒.๓.๒ ส ง เสร ิม สน ับสน ุน การ

ต ีพ ิมพเผยแพรผลงานว ิจ ัย งาน

สรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 

๑.รองอธิการบดีฝายวางแผน

และพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ตอ) 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๒.๔ ผลงานวิจัย งานสรางสรรค

หรือพทุธนวัตกรรมไดรับการ

อางอิงหรือนำไปใชประโยชนใน 

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒.๔.๑ ผลรวมคะแนนถวงน้ำหนัก

ของจำนวนบุคลากรที ่มีบทบาทหรือ

ผลงานที่ไดรับการอางอิง หรือนำไปใช

เปนตนแบบเพื ่อพัฒนาตอยอดหรือ

ได  ร ับรางว ัล ในการพ ัฒนาจ ิตใจ 

ส ต ิ ป  ญ ญ า แ ล ะ พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ข อ ง

ประชาชน๑๐ 

๒.๔.๒ ร อยละของผลงานวิจ ัยงาน

สรางสรรคหร ือพุทธนว ัตกรรมเชิง

บ ูรณาการท ี ่ ได ร ับการอางอ ิงหรือ

นำไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจ

เพ ื ่ อข ั บ เคล ื ่ อนช ุมชนส ั งคมและ

สิ่งแวดลอมสูการมีชีวิตที่ดีขึ้นในระดับ

นานาชาต ิ

๒.๔.๓ จ ำ น ว น โ ค ร ง ก า ร ว ิ จ ั ย ที่

อาจารยและนักวิจัยไทยดำเนินการ

รวมกับนักวิจัยชาวตางประเทศ 

๒.๔.๑ สร างและพ ัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเพื ่อใชในเผยแพรและ

อางอ ิงรวมถึงการสืบคนขอมูล

งานวิจัยงานสรางสรรคและพุทธ

นวัตกรรม 

 

๒.๔.๒ สรางภาคีเครือขายความ

รวมมือดานการวิจัย 

 

๑.รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

พัฒนา 

 
๑๐ KPI มหาวิทยาลยั กลุ่มท ี๔ นิยามตวัชีวดั 



๒๔ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมและสนับสนุน ชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคมใหเกิดสันติสุข 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๓.๑ ความเขมแข็งของ

เครือขายความรวมมือเพื่อ

พัฒนาสังคมที่ย่ังยืน๑๑ 

๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินงานตามระบบและกลไก

การเสริมสรางความเขมแข็งของ

เครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน 

๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินงานเครือขายความรวมมือ

ที่นำหลักพุทธธรรมไปใชประโยชน

จนเกิดชุมชนสันติสุขอยางย่ังยืน 

 

๓.๑.๑ สงเสริม และสนับสนุนการ

พัฒนาระบบและกลไกในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของ

เครือขายความรวมมือในการ

พัฒนาสังคมที่ย่ังยืน 

๓.๑.๒ สรางและพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือใหนำหลักพุทธธรรม

ไปใชประโยชนจนเกิดชุมชนสันติ

สุขอยางย่ังยืน 

 

๑.รองอธิการบดีฝาย

ประชาสัมพันธและเผยแผ 

๒.รองอธิการบดีฝายกิจการ

ตางประเทศ 

๓.รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 

 

 

 

 

 
๑๑ KPI มหาวิทยาลยักลุ่มที ๔ 



๒๕ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมและสนับสนุน ชุมชน วัด ทองถิ่นและสังคมใหเกิดสันติสุข (ตอ) 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๓.๒ ผลงานบริการวิชาการดาน

พระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับ

พันธกิจเพื่อพฒันา ชุมชน วัด

ทองถิ่น และสังคมสันติสุขอยาง

ย่ังยืน 

๓.๒.๑ จำนวนผลงานบริการ

วิชาการดานพระพุทธศาสนาที่

บูรณาการกับพันธกิจเพื่อพัฒนา 

ชุมชน วัด ทองถิ่นและสังคมสนัติ

สุขอยางย่ังยืน 

 

๓.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการ

บริการวิชาการดานพระพุทธ 

ศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพื่อ

พัฒนา ชุมชน วัด ทองถิ ่น และ

สังคมสันติสุขอยางยั่งยืน 

๑.รองอธิการบดีฝาย

ประชาสัมพันธและเผยแผ 

๒.รองอธิการบดีฝายกิจการ

ตางประเทศ 

๓.รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๔.๑ พุทธนวัตกรรมที่เกิดจาก

ความรวมมือของภาคีเครือขาย 

ชุมชน วัด  ทองถิ่น ในการ 

อนรุักษ สืบสาน สงเสริม 

พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น 

 

๔.๑.๑ จำนวนพุทธนวัตกรรมที่

เกิดจากความรวมมือของภาคี

เครือขาย วัด ชุมชน และทองถ่ิน 

ในการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม 

พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น 

๔.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการ

สรางเครือขายความรวมมือในการ

อนุรักษ สืบสาน สงเสริม 

 พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น 

 

๑.รองอธิการบดีฝาย

ประชาสัมพันธและเผยแผ 

๒.รองอธิการบดีฝายกิจการ

ตางประเทศ 

๓.รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน (ตอ) 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๔.๒ ผลการดำเนินงานรวมกับ

ภาคีเครือขายชุมชน วัด  ทองถิ่น 

และสังคม ดานการอนุรักษ สืบ

สาน สงเสริม พระพุทธศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นอยางยั่งยืน 

๔.๒.๑ จำนวนผลการดำเนินงาน

รวมกับภาคีเครือขาย วัดและ

ชุมชน ดานการอนุรักษ  สืบสาน 

สงเสรมิพระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนา วัด 

ชุมชน ทองถิ่น และสังคมอยาง

ยั่งยืน 

 

๔.๒.๑ สงเสริมการดำเนินงาน

รวมกับภาคีเครือขาย วัดและ

ชุมชน ดานการอนุรักษ สืบสาน 

สงเสริม พระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ินที่สงผลตอการพัฒนา 

ชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคมอยาง

ยั่งยืน 

 

๑.รองอธิการบดีฝาย

ประชาสัมพันธและเผยแผ 

๒.รองอธิการบดีฝายกิจการ

ตางประเทศ 

๓.รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๕.๑ มีระบบการบริหารจัดการ

ดวยรูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 

(Green University) 

๕.๑.๑ รอยละของสวนงานที่มี

ภาพลักษณ มหาวิทยาลัยสีเขียว มี

บรรยากาศรมรื่น  ที่เอ้ือตอ

การศึกษาทั้งทางดานปริยัติ 

ปฏิบัติ และการเผยแผ

พระพุทธศาสนา  

๕.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการ

ใชพลังงานทดแทน การบำบัดของ

เสียดวยการลดการใช การใชช้ำ 

และการแปรสภาพกลับมาใชใหม 

 

๕.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนให

มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ 

มหาวิทยาลัยสีเขียว มีบรรยากาศ

รมรื่น  ที่เอื้อตอการศึกษาทั้ง

ทางดานปริยัติ ปฏิบัต ิและการ

เผยแผพระพุทธศาสนา  

๕.๑.๒ สงเสริม สนับสนุนให

มหาวิทยาลัย ใชพลังงานทดแทนที่

สะอาด และบำบัดของเสีย ดวย

การลดการใช การใชช้ำ และการ

แปรสภาพกลับมาใชใหม 

 

๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๒.รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

พัฒนา 

๓.รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 

 

 

 



๒๙ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล (ตอ) 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๕.๒ มีการบริหารจัดการดวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๒.๑ จำนวนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ใชในการบริหาร

จัดการองคกร 

๕.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการ

บริหารจัดการองคกรโดยใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๕.๒.๑ พัฒนาระบบ กลไก และ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการองคกรอยาง

มีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๒ สงเสริม สนับสนุน และ

ยกระดับการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบรหิารจัดการ

องคกรใหมีประสิทธิภาพ 

 

๑.รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล(ตอ) 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๕.๓ มีระบบการบริหารจัดการ

องคกรวิถีพุทธ 

๕.๓.๑ ระดับความสำเร็จของสวน

งานที่นำหลักพระพุทธศาสนามา

ใชในการบริหารจัดการองคกร 

๕.๓.๒ รอยละความสำเร็จการ

ติดตามและประเมินผลการทำงาน

ดวยหลักธรรมาภิบาลของทุกสวน

งาน 

๕.๓.๓ รอยละของสวนงานจัด

การศึกษาไดรับการพัฒนาการ

บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

๕.๓.๑ พัฒนาและสงเสริมการนำ

หลักพระพุทธศาสนามา

ประยุกตใชในการบริหารจัดการ

องคกร 

๕.๓.๒ สงเสริมและพัฒนาระบบ

และกลไกการบริหารจัดการ

องคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๓.๓ สงเสริม สนับสนุนสวนงาน

จัดการศึกษาเขาสูระบบเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดำเนินการที่เปนเลศิ 

๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๒.รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 

 

 

 

 



๓๑ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 นิยามศัพท 

 พุทธนวัตกรรม  หมายถึง  สิ่งที ่ถูกปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที ่กอใหเกิดการ

เปลี ่ยนแปลงดานผลผลิต กระบวนการ การใหบริการ และการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู การสรางคุณคา การเพิ่มมูลคา การ

สรางสรรคใหมๆในดานสุขภาพใจ สุขภาพกาย  รวมไปถึงอาชีพและชุมชน 

 สติปญญาและคณุธรรม หมายถึง มคีวามรอบรูวิชาการดานพระพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มี

ภาวะผูนำ รูเทาทันสังคมและการเปลีย่นแปลงของสังคม มีความมุงมั่นพัฒนาตน มีศลีธรรม มีจิตอาสา และมผีลลพัธการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

เปาประสงค นิยามเปาประสงค 

๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปญญา

และคุณธรรม๑๒ 

 

 บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรม หมายถึง ความรอบรู วิชาการดาน

พระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมตามหลักอริยวัฑฒิ ๕ 

ประกอบดวย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา และมีผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา   

๑.๒หลักสูตรมีการบูรณาการหลัก

พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม 

 มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยการนำยุทธศาสตรและนโยบายของภาครัฐ ตลอดจนความ

ตองการของสังคมมาประยุกตใหสอดคลองกับศักยภาพในการจัดการศึกษาดานพระพุทธศาสนาที่

มุ งพัฒนาจิตใจ ใหนิสิตเกิดการเรียนรู ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร จน

สามารถพัฒนาตนเองใหเปนคนดี มีความรอบรู มุงมั่น สื่อสาร สัมพันธ กาวทันเทคโนโลยี และนำ

 
๑๒ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยกลุมที่ ๔  



๓๒ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

เปาประสงค นิยามเปาประสงค 

ศักยภาพไปใชใหเกิดประโยชน ตอตนเอง ประเทศชาติ พระศาสนา และสังคม ใหเกิดความเจริญ 

รมเย็น  

๑.๓ อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญใน

ศาสตรและสามารถบูรณาการพุทธ

นวัตกรรมกับกระบวนการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม 

 อาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตร และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูที่

ทันสมัย มีขีดความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนาอาจารยใหมี

สมรรถนะตามพันธกิจ และหนาที่ของอาจารยทั้ง ๕ ดาน คือ ๑) สมรรถนะดานหลักสูตรการเรียน

การสอน ๒) สมรรถนะดานการวิจัย ๓) สมรรถนะดานการบริหารวิชาการ  ๔) สมรรถนะดานการ

ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม และ ๕) สมรรถนะดานการบูรณาการพระพุทธศาสนา  

๑.๔ ทร ัพยากรทางการศ ึกษาและ

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 

 ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งตางๆที่ใชในการบริหารจัดการศึกษา ใหบรรลุตาม

เปาหมายของสถานศึกษา โดยมีองคประกอบพื้นฐาน ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ 

ภูมิปญญาในชุมชน ที่นำมาใชในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู คือ สภาพสภาวะหรือสิ่งตางๆที่อยูรอบๆ มีความอยูเปน

ธรรมชาติ หรืออาจเปนส่ิงที่ถูกสรางขึ้น เปนส่ิงมีชีวิต หรือไมมีชีวิตก็ได เปนรูปธรรม หรือ นามธรรม

ที่ไมสามารถมองเห็นไดอยูในหองเรียน หรือนอกหองเรียน ซึ่งมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการเรียนของผู เรียน แบงเปน สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอมใน

หองเรยีน สภาพแวดลอมทางการบริหารจัดการ 

๒.๑ มีระบบและกลไกการสงเสรมิ และ

สนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ได

มาตรฐาน 

 สวนงานจัดการศึกษามีแนวทางการดำเนินงานที่เปนระบบ มีระเบียบ ประกาศรวมถึง

ขั้นตอนการปฎิบัติงานตางๆเปนคูมือการปฎิบัติงานที่ชัดเจน มีกลไกสงเสริมสนับสนุนการบริหาร

งานวิจัยตามแผนที่กำหนดไวอยางเปนรูปธรรม เชน มีวัสดุครุภัณฑ หองปฎิบัติงานการวิจัย แผน

ปฎิบัติงานดานการวิจัย งบประมาณสนับสนุนดานงานวิจัย การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย งาน



๓๓ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

เปาประสงค นิยามเปาประสงค 

สรางสรรค และพุทธนวัตกรรมรวมทั้งมีผู บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบในการกำกับติดตาม

บริหารงานวิจัยมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ทำหนาที่ประสานงานดานการวิจัยใหบรรลุเปาหมายอยาง

มีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ผลงานวิจัยและ /หรือนวัตกรรมที่

พัฒนาปญญาและคุณธรรม๑๓ 

  ผลงานวิจัย งานสรางสรรค  หนังสือ สื่อสรางสรรค นวัตกรรม และ พุทธนวัตกรรมที่

นำไปใชประโยชนเชิงพื้นที่ ในดานวิธีการ แนวปฏิบัติ โดยการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับ

ศาสตรสมัยใหม มีผลลัพธที่ชัดเจนตอการพัฒนาปญญาและคุณธรรม การพัฒนาจิตใจและสังคม

อยางย่ังยืน 

๒.๓ ผลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือพุทธ

นวัตกรรมไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  Online  ระดับชาติ ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ รวมถึงการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดรับการยอมรับทั้งใน

ระดับชาติ หรือ นานาชาติ  

๒.๔ ผลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือพุทธ

นวัตกรรมไดรับการอางอิงหรือนำไปใช

ประโยชนในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ พุทธนวัตกรรมที่เปนผลิตภัณฑ  กระบวนการ วิธีการ แนว

ปฏิบัติ หรือ การบริการ ซึ่งอาจารยและนักวิจัยไทยดำเนินการรวมกับนักวิจัยชาวตางประเทศไดรับ

การอางอิงหรือนำไปใชเปนตนแบบเพื่อพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสติปญญาและ

คุณธรรม การพัฒนาจิตใจ และสังคม โดยมีผลลัพธที่ชัดเจนในดานการขับเคลื่อนชุมชนสังคมและ

สิ่งแวดลอมสูการมีชีวิตที่ดีขึ้นในระดับนานาชาติ 

 

 ๑๓ KPI มหาวิทยาลยั กลุ่มท ี๔ 



๓๔ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

เปาประสงค นิยามเปาประสงค 

๓.๑ ความเขมแข็งของเครือขายความ

รวมมือเพ่ือพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน ๑๔ 

    มีการทำงานรวมกับเครือขายชุมชน วัด ทองถิ่นและสวนราชการผานระบบและกลไก

อยางชัดเจนโดยนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชประโยชนเพื ่อชี ้นำสังคม มุ งพัฒนาจิตใจ 

สติปญญาและพฤติกรรมของประชาชนเพื่อใหเกิดความสามัคคีและสันติสุขของขุมขน วัด ทองถิ่น

อยางยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยใช กระบวนการวิจัย การปฏิบัติศาสนกิจและการ

บริการสงัคมของนิสิต เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  

๓ .๒  ผล งานบร ิ ก าร ว ิ ช าก า รด  าน

พระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจ

เพื ่อ พัฒนา วัด ชุมชน ทองถิ ่น และ

สังคมสันติสุขอยางย่ังยืน 

 สวนงานจัดการศกึษามีผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ ดานพระพุทธศาสนาและการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมกับ

ภาคีเครือขายในระดับชาตและนานาชาตเิพื่อพัฒนาชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคมอยางยั่งยืนโดยใช 

กระบวนการวิจัย การปฏิบัติศาสนกิจและการบริการสังคมของนิสิต เปนสวนหนึ่งในการขับเคล่ือน

การดำเนินงาน 

๔.๑ พุทธนวัตกรรมที ่ เก ิดจากความ

รวมมือของภาคีเครือขาย ว ัด ชุมชน 

และทองถิ ่น ในการอนุร ักษ ส ืบสาน 

สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น 

  มีพุทธนวัตกรรมดานการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ที่เกิดจากความรวมมือกับภาคีเครือขายในระดับชาติ เชน วัด ชุมชน และทองถิ่น หรือรวมมือกับ

ภาคีเครือขายในระดับนานาชาติ เชน ICDV  IABU ECOSOC วัดไทยในตางประเทศ หรือสถาบัน

สมทบของมหาวิทยาลัย      

๔.๒ ผลการดำเนินงานรวมกับภาคี

เครือขาย วัด ชุมชน และทองถ่ิน ในการ

 มีผลการดำเนินงานดานการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูม ิป ญญาทองถิ ่น โดยการบูรณาการก ับการเร ียนการสอน การวิจ ัยและการทะนุบำรุง

 
๑๔ KPI มหาวิทยาลยักลุ่มที ๔ 



๓๕ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

เปาประสงค นิยามเปาประสงค 

อนุรักษ สืบสาน สงเสริม 

พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดจากความรวมมือกับภาคีเครือขายในระดับชาติ เชน วัด ชุมชน และทองถิ่น 

หรือรวมมือกับภาคีเครือขายในระดับนานาชาติ เชน ICDV  IABU ECOSOC วัดไทยในตางประเทศ 

หรือสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย     

๕.๑ มีระบบการบริหารจัดการดวย

รูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 

University) 

 มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการอนุรักษดานพลังงาน และสิ่งแวดลอมเขาไปในการเรียนการ

สอน การวิจัย และในทุกกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย ตามบริบทของแตละสวนงาน  ทั้งนี้เพื่อใหเกิด

การทำงานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน อัน

กอใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมและชุมชนของชาติ    

๕.๒ มีระบบการบริหารจัดการดวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ เชื่อมโยงขอมูล สารสนเทศ ที่

พรอมใชงาน สามารถรองรับภารกิจทั้งทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ

ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ  

๕.๓ มีระบบการบริหารจัดการองคกร 

วิถีพุทธ 

 มีการนำหลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกตในกับการบริหารจัดการสมัยใหมไดอยางมี

ประสิทธิภาพสงผลใหเกิดระบบ หรือ รูปแบบ หรือ วิธีการในการบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เห็นผลเปนรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

รายละเอียด ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธภายใตยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหมีสติปญญาและคุณธรรม 

 

เปาประสงคท่ี ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรม๑๕ 

กลยุทธ    ๑.๑.๑ สงเสริมสนับสนุนใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกับเครือขายในประเทศและตางประเทศ 

    ๑.๑.๒ สงเสริมสนับสนุนใหสวนงานจัดการศึกษาดำเนินการพัฒนาบัณฑิตใหมีคณุภาพและคุณธรรม 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI กองวิชาการ 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑.๑.๑ จำนวนนิสิตท่ีไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 

๑.๑.๒ คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรมตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 
๔.๓๕ ๔.๓๕ ๔.๓๕ ๔.๓๕ ๔.๓๕ 

๑.๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๓.๕๑ ๔ ๔ ๔ ๔.๕๑ 

๑.๑.๔ ระดับผลการประเมินบัณฑิตท่ีมีความรู และประยุกตใชหลักพุทธธรรม  ๓๑๖ ๓ ๔ ๔ ๕ 

 
๑๕ KPI  มหาวิทยาลยักลุ่มที ๔ 

๑๖ เกณฑก์ารประเมินวดัเป็นระดบั ตามเกณฑม์หาวิทยาลยักลุ่มท ี๔ 



๓๗ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

เปาประสงคท่ี ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม 

 กลยุทธ  ๑.๒.๑ พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม รวมถึงสนับสนุนใหพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ                                           

    และหลกัสูตรออนไลนใหเพ่ิมมากขึ้น 

    ๑.๒.๒ สงเสริม สนับสนุนหลักสูตรใหนำองคความรูหรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI กองวิชาการ 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต/วิทยาลัย/สำนัก 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑.๒.๑ สดัสวนหนวยกิตของวิชาที่มุงเนนการศึกษาหลักศาสนา หรือนำหลักศาสนามาบูรณาการ๑๗ ๓๑๘ ๓ ๔ ๔ ๕ 

๑.๒.๒ จำนวนของหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตรออนไลน ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

๑.๒.๓ จำนวนหลักสูตรที่มีการนำองคความรูหรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑.๒.๔ รอยละของหลักสูตรนานาชาติที่มีการนำองคความรูพุทธนวัตกรรมไปใชเพื่อพัฒนาจิตใจ

และสังคม 
๕๐ ๕๐ ๕๕ ๕๕ ๖๐ 

 

 

 

 
๑๗ KPI มหาวิทยาลยักลุ่มที ๔ 

๑๘ เกณฑก์ารประเมินเป็นระดบั ตาม ตวัชีวดัมหาวิทยาลยักลุ่มที ๔ 



๓๘ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

เปาประสงคท่ี ๑.๓  อาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรและสามารถบูรณาการพทุธนวัตกรรมกับกระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสม 

กลยุทธ    ๑.๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหมีคุณวุฒิ หรือ ความเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา  

    ๑.๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาศักยภาพเพ่ือสรางผลงานทางดานวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

    ๑.๓.๓ พัฒนาศักยภาพอาจารยในการจัดกระบวนการเรียนรูและสงเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ ์ 

      คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

    ๑.๓.๔ พัฒนาและยกระดับศักยภาพอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI กองวิชาการ 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต / วิทยาลัย/ สำนัก 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑.๓.๑ รอยละของอาจารยที ่มีคุณวุฒิทางศาสนาหรือเปนผูเชี ่ยวดานศาสนาหรือพัฒนา

คณุธรรม๑๙ 

๕๐ ๕๐ ๖๐ ๖๐ ๗๐ 

๑.๓.๒ รอยละของอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรระดับชาติหรือนานาชาต ิ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 

๑.๓.๓ ระดบัความสำเร็จของอาจารยที่จัดกระบวนการเรียนรูและบูรณาการหลัก

พระพุทธศาสนามุงผลสัมฤทธ์ิตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

๓ ๓ ๓ ๔ ๕ 

๑.๓.๔ รอยละของอาจารยที่มีทักษะดานภาษาตางประเทศและทักษะดานเทคโนโลยี ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 

 

 
๑๙ KPI มหาวิทยาลยักลุ่มที ๔ นยิามตวัชวีดั 



๓๙ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

เปาประสงคท่ี ๑.๔  ทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

กลยุทธ ๑.๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนสวนงานจัดการศึกษาใหพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอและมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม   

๑.๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหผลิตและใชสื่อการเรียนรูออนไลนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 ๑.๔.๓  สรางภาคีเครือขายความรวมมือเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI กองวิชาการ 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สำนัก 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑.๔.๑ รอยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรการเรียนรูและสภาพแวดลอม

ท่ีเอ้ือตอการศึกษา 
๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 

๑.๔.๒ ระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอทรัพยากรทางการ

เรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓ ๓ ๓ ๔ ๔ 

๑.๔.๓ จำนวนรายวิชาที่ผลิตและใชสื่อการเรียนรูออนไลน ๖๐ ๖๐ ๖๕ ๖๕ ๗๐ 

๑.๔.๔ ผลรวมคะแนนถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่เกิดจากความ

รวมมือกับหนวยงานอ่ืนในเครือขายเพ่ือการพัฒนาปญญาและคณุธรรม

ดวยหลักศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๒๒๐ ๒ ๓ ๓ ๔ 

 

 

 
๒๐ เกณฑก์ารประเมินวดัเป็นระดบั ตามเกณฑม์หาวิทยาลยักลุ่มท ี๔ 



๔๐ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนางานวิจัย หรือสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

เปาประสงคท่ี ๒.๑ มีระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน 

กลยุทธ  ๒.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานดำเนินงานตามระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒.๑.๑ รอยละของสวนงานที ่มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกใน

การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน 
๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

เปาประสงคท่ี  ๒.๒ ผลงานวิจัย และ /หรือ นวัตกรรมที่พัฒนาปญญาและคุณธรรม๒๑ 

กลยุทธ   ๒.๒.๑   สงเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารยและ/หรือ นักวิจัย ใหมีศักยภาพ เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก ผลิตงานวิจัย งานสรางสรรค  

    และพุทธนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒.๒.๑ รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมที่สงผลตอการพัฒนา

จิตใจและสังคมอยางย่ังยืน 
๔๐ ๔๐ ๔๕ ๔๕ ๕๐ 

๒.๒.๒ จำนวนหนังสือ หรือ สื่อสรางสรรคที่เปนผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมเชิง

พ้ืนท่ี ที่นำเสนอสูสาธารณะ 
๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
๒๑ KPI มหาวิทยาลยักลุ่มที ๔ 



๔๒ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 

เปาประสงคท่ี ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ  ๒.๓.๑ สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยมีผลงานการวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

   ๒.๓.๒ สงเสริม สนับสนุน การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒.๓.๑ รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือ

พุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
๔๐ ๔๐ ๔๕ ๔๕ ๕๐ 

๒.๓.๒ รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือ พุทธนวัตกรรมที่ตีพิมพ

เผยแพรในวารสารท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
๔๐ ๔๐ ๔๕ ๔๕ ๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

เปาประสงคท่ี ๒.๔ ผลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมไดรับการอางอิงหรือนำไปใชประโยชนในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ  ๒.๔.๑ สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในเผยแพรและอางอิงรวมถึงการสืบคนขอมูลงานวิจัยงานสรางสรรคและพุทธนวัตกรรม 

  ๒.๔.๒ สรางภาคีเครือขายความรวมมือดานการวิจัย 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒.๔.๑ ผลรวมคะแนนถวงน้ำหนักของจำนวนบุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานท่ีไดรับ

การอางอิง หรือนำไปใชเปนตนแบบเพื่อพัฒนาตอยอดหรือไดรับรางวัลในการพัฒนา

จิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของประชาชน๒๒ 

๓๒๓ ๓ ๓ ๔ ๔ 

๒.๔.๒ รอยละของผลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมเชิงบูรณาการที่

ไดรับการอางอิงหรือนำไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนสังคม

และสิ่งแวดลอมสูการมีชีวิตที่ดีขึ้นในระดับนานาชาต ิ

๑๐ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ 

๒.๔.๓ จำนวนโครงการวิจัยที่อาจารยและนักวิจัยไทยดำเนินการรวมกับนักวิจัยชาว

ตางประเทศ 

๕ ๕ ๘ ๘ ๑๐ 

 

 

 
๒๒ KPI มหาวิทยาลยั กลุ่มที ๔ นิยามตวัชวีดั 

๒๓ เกณฑป์ระเมนิเป็นระดบั ตามเกณฑป์ระเมินมหาวิทยาลยักลุ่มที ๔ 



๔๔ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมและสนับสนุน ชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคมใหเกิดสันติสุข 

 

เปาประสงคท่ี ๓.๑ ความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน๒๔ 

กลยุทธ  ๓.๑.๑ สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือในการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน 

  ๓.๑.๒ สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือใหนำหลักพุทธธรรมไปใชประโยชนจนเกิดชุมชนสันติสุขอยางยั่งยืน 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามระบบและกลไกการเสริมสรางความเขมแข็งของ

เครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเครือขายความรวมมือที่นำหลักพุทธธรรมไปใชประโยชน

จนเกิดชุมชนสันติสขุอยางยั่งยืน 

๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

 

 

 

 

 
๒๔ KPI มหาวิทยาลยักลุ่มท ี๔ 



๔๕ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 

เปาประสงคท่ี ๓.๒ ผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพื่อพัฒนา วัด ชุมชน ทองถิ่น และสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน 

กลยุทธ  ๓.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพ่ือพัฒนา ชุมชน วัด และสังคมสันติสุขอยางย่ังยืน 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓.๒.๑ จำนวนผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการ

กับพันธกิจเพื่อพัฒนา ชุมชนวัด  และสังคมสันติสุขอยางย่ังยืน 

๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 

เปาประสงคท่ี ๔.๑ พุทธนวัตกรรมที่เกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขาย วัด ชุมชน และทองถิ่น ในการอนุรักษ  สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา  

    ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลยุทธ  ๔.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษ สืบสาน สงเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการสังคม 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔.๑.๑ จำนวนพุทธนวัตกรรมท่ีเกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขาย 

วัดและชุมชน ในการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

เปาประสงคท่ี ๔.๒ ผลการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทองถิ่น ดานการอนุรักษ    สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

    และ ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

กลยุทธ ๔.๒.๑ สงเสริมการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย วัดและชุมชน ดานการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา 

               ทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนา วัด ชุมชน ทองถ่ิน และสังคมอยางยั่งยืน 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการสังคม 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔.๒.๑ จำนวนผลการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย วัดและชุมชน 

ดานการอนุรักษ     สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสงผลตอการพัฒนา วัด ชุมชน ทองถิ่น และ

สังคมอยางย่ังยืน 

๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕   พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงคท่ี ๕.๑        มีระบบการบริหารจัดการดวยรูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

กลยุทธ     ๕.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีเขียว มีบรรยากาศรมรื่น  ที่เอ้ือตอการศึกษาทั้ง 

     ทางดานปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผพระพุทธศาสนา  

    ๕.๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย ใชพลังงานทดแทนที่สะอาด และบำบัดของเสีย ดวยการลดการใช การใชช้ำ และการแปรสภาพ 

    กลับมาใชใหม 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายบริหาร 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยงานรวมปฏิบัติ คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕.๑.๑ รอยละของสวนงานที่มีภาพลักษณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีเขียว มี

บรรยากาศรมรื ่น  ที ่เอื ้อตอการศึกษาทั ้งทางดานปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผ

พระพุทธศาสนา 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

๕.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการใชพลังงานทดแทน การบำบัดของเสียดวยการลดการ

ใช การใชช้ำ และการแปรสภาพกลับมาใชใหม 
๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

 

 

 



๔๙ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

เปาประสงคท่ี ๕.๒ มีการบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ   ๕.๒.๑ พัฒนาระบบ กลไก และเครอืขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๕.๒.๒ สงเสริม สนับสนุน และยกระดับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายบริหาร 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยงานรวมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕.๒.๑ จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการองคกร ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

๕.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองคกรโดยใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

เปาประสงคท่ี ๕.๓              มีระบบการบริหารจัดการองคกรวิถีพทุธ 

กลยุทธ  ๕.๓.๑ พัฒนาและสงเสริมการนำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร 

  ๕.๓.๒ สงเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

  ๕.๓.๓ สงเสริม สนับสนุนสวนงานจัดการศึกษาเขาสูระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เปนเลิศ 

 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายบริหาร ,รองอธิการฝายวางแผนและพัฒนา 

หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI กองกลาง, กองคลัง, กองกิจการพิเศษ, กองแผนงาน 

หนวยงานรวมปฏิบัติ คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕.๓.๑ ระดบัความสำเร็จของสวนงานที่นำหลักพระพุทธศาสนามาใชในการ

บริหารจัดการองคกร 
๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

๕.๓.๒ รอยละความสำเร็จการติดตามและประเมินผลการทำงานดวยหลัก

ธรรมาภิบาลของทุกสวนงาน 
๗๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๕.๓.๓ รอยละของสวนงานจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาการบริหารองคกร

สูความเปนเลิศ 
๓๐ ๔๐ ๕๐ ๗๐ ๘๐ 

 

 

 

 



๕๑ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร 

 

โครงสรา้งแผนพัฒนามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๕ เป้าประสงค์ ๓๗ ตวัชี้วัด ๒๙ กลยุทธ์ 

 

 

 

 

วสิัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน 

เอกลักษณ อัตลักษณ พันธกิจ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 

๔ เปาประสงค  

๑๖ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 

๔ เปาประสงค  

๙ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

๒ เปาประสงค  

๓ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

๒ เปาประสงค  

๒ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

๓ เปาประสงค  

๗ ตัวชี้วัด 

๑๑ กลยุทธ 
เปาประสงคที่ ๑.๑- ๒ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๑.๒- ๒ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๑.๓- ๔ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๑.๔- ๓ กลยุทธ 

๖ กลยุทธ 
เปาประสงคที่ ๒.๑- ๑ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๒.๒- ๑ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๒.๓- ๒ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๒.๔- ๒ กลยุทธ 

๓ กลยุทธ 
เปาประสงคที่ ๓.๑- ๒ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๓.๒- ๑ กลยุทธ 

 

๒ กลยุทธ 
เปาประสงคที่ ๔.๑- ๑ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๔.๒- ๑ กลยุทธ 

 

๒ กลยุทธ 
เปาประสงคที่ ๕.๑- ๓ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๕.๒- ๒ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๕.๓ - ๒ กลยทุธ 

 

โครงการ.... โครงการ.... โครงการ.... โครงการ.... โครงการ.... 

For What 

How to 


