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ค ำน ำ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน
สังคม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศ รวมไปถึง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลให้รูปแบบการท างานของทุกภาคส่วนเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้
เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และ แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ที่ ๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง เพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการ และร่วมกันพิจารณาทบทวน
วิสัยทัศน์  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก  (SWOT Analysis) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ พร้อมก าหนดกลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์ เพ่ือให้
กระบวนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วิสัยทัศน์ตามที่ได้ก าหนดไว้  

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) นนั้น เกิดขึ้นจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทุกระดับ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกันด าเนินการ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยในช่วงเปลี่ยนผ่าน ภายหลังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ ซึ่งจะใช้เป็นแผนแม่บทในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมกันก าหนดว่า “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่สร้างพุทธ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์จ านวนทั้งสิ้น ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์                         
๑๗ เป้าประสงค์ ๓๒ ตัวชี้วัด ๒๙ กลยุทธ์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณ และ
อนุโมทนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. 

อธิกำรบดี 
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ค ำปรำรภ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ฉบับนี้ 

เกิดขึ้นได้ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาคมชาว มจร ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยคณะท างานที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง ได้ออกไปช่วยกันระดมความคิดเห็น จากประชาคมชาว มจร โซนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิม
พระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔, โซนภาคกลาง ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม และ วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔  
โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่  ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔  ต่อมาคณะท างาน ได้
ประชุมวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นดังกล่าว เพ่ือร่วมกันยกร่างแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ แล้วน าเสนอผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการอ านวยการฯ และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของ
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ สุดท้ายได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและอนุมัติตามล าดับ โดยสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติใช้
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉบับนี้   

สภามหาวิทยาลัยได้ให้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “มหำวิทยำลัยที่จัดกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ บูรณำกำรกับ
ศำสตร์สมัยใหม่ และสร้ำงพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนำจิตใจและสังคม” ภายใต้วิสัยทัศน์นี้ ยังได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ นั่นคือ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 
และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ ยังได้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สอดรับกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา 
กฎกระทรวง เรื่อง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีพันธกิจตรงกับกลุ่มที่ ๔ คือ กลุ่ม
พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา   
 ๕ ปี ต่อจากนี้ไป (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ ภายใต้การ
ก ากับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้น าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับนี้ไปปรับให้เป็น
แผนพัฒนาส่วนงานนั้น ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้บรรลุเป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์  

ในนามของคณะผู้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกกลุ่มทุกท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนในการด าเนินการให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 

พระเมธีธรรมำจำรย์ รศ.ดร. 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ประธานกรรมการด าเนินการจัดท าแผนฯ 
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สำรบัญ 

เรื่อง หน้ำ 
ค ำน ำ  
ค ำปรำรภ  
สำรบัญ  
บทสรุปผู้บริหำร  
ส่วนที่ ๑ ส่วนน ำ ๑ 

- หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๑ 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๓ 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 

ส่วนที่ ๒  ข้อมูลส่วนงำน ๗ 
- หลักสูตรและบริการ ๘ 
- สถิตินิสิต ๙ 
- สารสนเทศบุคลากร ๙ 
- งบประมาณ ๙ 
- โครงสร้างองค์กร ๑๐ 
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) ๑๔ 
- บริบทเชิงกลยุทธ์  ๑๕ 

ส่วนที่ ๓ ยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยฯ 
          ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๑๙ 

 -  ปรัชญา ๑๙ 
 -    ปณิธาน ๑๙ 
 -    ค่านิยมองค์กร ๒๐ 
 -    วสิัยทัศน์ ๒๐ 
 -    ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ๒๐ 
 -    พันธกิจ ๒๐ 
 -    ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ ๒๒ 
       -    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้มีสติปัญญาและคุณธรรม ๒๔ 
 -  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัย และสร้างพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๒๗ 
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เรื่อง หน้ำ 
 -  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริม และสนับสนุน ชุมชน 
วัด ท้องถิ่น และสังคม ให้เกิดสันติสุข 

๓๐ 

 -  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๓๒ 

 -  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ๓๓ 
 -  รายละเอียด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๓๕ 
  
ส่วนที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม ๕๑ 
 - แนวคิดการบริหารจัดการอาคารและสิ่งแวดล้อม ๕๒ 
 - รายละเอียดอาคาร สถานที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕๔ 
 - แนวทางการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ๖๓ 
  
ส่วนที่ ๕ กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล ๖๕ 
 - วงจร PDCA และการปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ๖๕ 
 - ขอบเขต และช่องทางการติดตามประเมินผล ๖๗ 
 - วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ๖๗ 
  
ส่วนที่ ๖ ภำคผนวก ๗๐ 
 - SWOT Analysis ๗๑ 
 - ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน IFE Matrix ๗๒ 
 - ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก EFE Matrix ๗๓ 

- นิยามศัพท์ ๗๕ 
 - ตาราง TOWS Matrix ๗๙ 
 - แผนที่ยุทธศาสตร์ ๘๐ 

- โครงสร้างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ ๘๑ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
- มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

๘๒ 
๘๘ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ให้เป็น “มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำ ที่สร้ำงพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนำจิตใจและสังคม” หมายถึง 
การเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการขับเคลื่อนพันธกิจเพ่ือสร้างพุทธนวัตกรรมในการ
พัฒนาจิตใจ และสังคม  อันเป็นผลที่ได้มาจากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม
เป้นส าคัญ โดยได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ในการก าหนดกรอบวิสัยทัศน์ 
ตามนโยบายของผู้บริหาร และก าหนดยุทธศาสตร์ ภายใต้พันธกิจ และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยมี
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการอุดมศึกษา  สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ ๔ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรม
ด้วยหลักศาสนา  โดยยังคงเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน ตลอดจนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับนี้ เริ่มจากการประชุมคณะท างานยกร่าง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยมีผู้แทนจากส่วนงานใน
ภูมิภาคต่างๆของมหาวิทยาลัย มาวางแผนการท างาน  โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผน ๑๒ 
และยกร่างแผน ๑๓ จ านวน ๓ ครั้งตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้  
  ครั้งที่ ๑ ส่วนงำนภำคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระ
เกียรติ โดยมีส่วนงานที่เข้าร่วมจ านวน ๙ ส่วนงาน ได้แก่ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตแพร่                      วิทยา
เขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง วิทยาลัยสงฆ์
นครน่านเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง  
 ครั้งที่ ๒ ส่วนงำน ส่วนกลำง ภำคกลำง ภำคใต้ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม –                     วันที่  
๑ เมษายน ๒๕๖๔  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีส่วนงานที่เข้าร่วมจ านวน ๑๕ ส่วนงาน 
ได้แก่ ส่วนกลาง วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์
พุทธโสธร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี วิทยาลัยสงฆ์
สุราษฏร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ 
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี 
 ครั้งที่ ๓ ส่วนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
โดยมีส่วนงานที่เข้าร่วมจ านวน ๑๒ ส่วนงาน ได้แก่ วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา 
วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วิทยาลัยร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
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 หลังจากนั้นคณะท างานประชุมเพ่ือท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าว จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์  เพ่ือให้สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส า เร็จ
ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้  จ านวนทั้งสิ้น ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๕ เป้าประสงค์ ๓๖ ตัวชี้วัด ๒๙  กลยุทธ์ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ จัดกำรศึกษำ พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพและคุณธรรม โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นไปตาม
จุดมุ่ง่หมายของการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ ๔ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา และ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาการศึกษาชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือ และกลไกส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง มีทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๑๖ ตัวชี้วัด ๑๑ กลยุทธ์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำงำนวิจัยและสร้ำงพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภำพทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ และพุทธนวัตกรรม เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตต้องการในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยใช้หลักพุทธศาสนา ตามเป้าหมายหลักของนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๙ ตัวชี้วัด ๖ กลยุทธ์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำเพื่อส่งเสริม และสนับสนุน วัด ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคมสันติสุข โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายในสังคมเพ่ือบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และ
ปรัชญาในพ้ืนที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างชุมชนและสังคมสันติสุขภายใต้บริบทและความเข้มแข็ง
ของแต่ละพ้ืนที่ ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๓ ตัวชี้วัด ๓ กลยุทธ์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ สืบสำน ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ และสืบสานเจตนารมณ์รวมไปถึง    พัฒนา
ศิลปะวัฒนธรรม ของไทยให้แพร่หลาย เป็นที่รู้จัก แก่สังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๒ 
ตัวชี้วัด ๒ กลยุทธ์ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงพุทธบูรณำกำร  เพ่ือให้เป็นต้นแบบ
ขององค์กรวิถีพุทธที่น าหลักพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับ การบริหารจัดการสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ๗ ตัวชี้วัด ๗ กลยุทธ์ 
 ส าหรับการน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ (Implement) จะเน้น
การให้ความส าคัญกับการควบคุมคุณภาพในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ความพร้อมของส่วนงานในการด าเนินการ 
โดยจะมีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและด าเนินการแปลงแผนพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการของทุกส่วนงานใน
สังกัด ทั้งในระดับวิทยาเขตและวิทยาลัย สู่การด าเนินงานที่มีทิศทางเดียวกัน  เพ่ือบรรลุเป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องสามารถ ตอบสนองต่อสังคม ชี้น าสังคม และเตือนสติสังคม 

 



๑ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
ส่วนน ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
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๑. หลักกำรและเหตุผลของกำรจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มีส่วนงานกระจายอยู่ทุก
ภูมิภาค ทั่วประเทศและในต่างประเทศ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนตามพันธกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔ /๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ด าเนินการยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้
เป็นทิศทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มีการระดมความคิดเห็น (Brain storming) และ การวินิจฉัย (Diagnose)  ซึ่ง
ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเป็นปีสิ้นสุดการใช้แผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ให้เป็น
สถาบันการศึกษาที่มี บทบาทส าคัญในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพของสังคม และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐  
  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ได้ยกร่างขั้น
นั้น   มีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนด้าน
การอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ นี้ เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีเป้าหมายตาม
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ ๔ ด้านพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา ซึ่งมีพันธกิจหลักคือคือ 
(๑) มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติปัญญาและคุณธรรมด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ผสานหลักศาสนากับหลักวิชา  
(๒) ให้ความส าคัญกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยยึดหลักศาสนา ปรับใช้หลักศาสนาให้เหมาะกับสังคมที่
เปลี่ยนไป และสร้างหลักการวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่กับหลักวิชาการของประเทศ
ตะวันตก (๓) น าหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆมาชี้น าสังคม นอกจากนั้นกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ได้แก่   ๑ ) กระแส Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของทุน
สินค้าบริการและแรงงานอย่างเสรีท าให้เกิดปรากฏการณ์เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) ๒) กระแส 
Digitization ที่เปลี่ยนรูปแบบการติดต่อสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ  
Exponential Return to Scale ไม่เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ๓) กระแส Rurbanization ที่มีผลให้
วัฒนธรรมวิถีการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมรวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมและวัฒนธรรม
แบบเดิม ๔) กระแส Individualization ที่ท าให้มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น ท าให้มีทั้งข้อดี ข้อเสีย เช่น อาจ
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ท าให้เป็นสังคมที่ เข้มแข็งขึ้นและอาจท าให้สังคมที่มีความขัดแย้งและมีความปัจเจกมากขึ้น  ๕) กระแส 
Communication ท าให้เกิดกระแสการพ่ึงพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลังร่วมกันแก้ปัญหาหรือเผชิญปัญหา
ร่วมกันมากขึ้น และ ๖) New Normal ชีวิตวิถีใหม่ที่ท าให้เกิดการใช้ชีวิตผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์เป็นหลัก   
  นอกจากนั้นแล้ว แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาทามกลางภาวะวิกฤตและความไม่แน่นอนเพ่ือให้ประเทศไทย 
มีความสามารถในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ภาคสวนต่างๆสามารถปรับตัวให้อยูรอดได้
ขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการสร้างสรรคผลประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้น ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลง           
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันให้ ได้มากที่สุด จึงควรให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของประเทศใหสามารถ “ลมแลวลุกไว” (Resilience) โดยการพัฒนาประเทศภายใตแนวคิด 
Resilience มีมิติที่ตองใหค้วามส าคัญ  ๓ ประการ ไดแ้ก 
 กำรพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวะวิกฤตให้ประเทศยังคง
ยืนหยัด และต้านทานความยากล าบาก รวมถึงสามารถฟนคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วเมื่อภาวะวิกฤต        
ผานพนไป ซึ่งการสร้างความสามารถของประเทศในการพรอมรับนั้น ตองพิจารณาให้ความส าคัญกับการลดความ
เปราะบาง ผ่านการลดจุดออนและขจัดขอจ ากัดเดิมที่ประเทศเผชิญ พรอมกับการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างอย่างเต็มศักยภาพภายใตทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 กำรปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนารูปแบบและแนวทางท่ีด าเนินการอยูใหสอดรับ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงตองให้
ความส าคัญกับการกระจายความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และพรอมที่จะปรับตัว
อย่างรวดเร็วเพ่ือแสวงหาแนวทางในการสรางสรรคประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิง             
โครงสรางและปจจัยพ้ืนฐาน เชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และสถาบันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการ
ปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะสงผลกระทบตอศักยภาพโดยรวมของประเทศเพ่ือพลิกวิกฤต
จากแรงกดดันทั้งภายนอก และภายในให้เป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาประเทศสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพทั่วถึง
เป็นธรรมและยั่งยืนตอไป 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  มีพันธกิจ ๔ ประการ
ได้แก่ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 
และการทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓  มีเป้าหมายในการด าเนินการ 
ประเด็นแรกคือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ให้เป็นไปตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ ๔ และ
สามารถด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมไปถึงสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนทั่วโลก  และประเด็นที่สองคือ การบริหาร
จัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาเครือข่ายการท างานโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคสังคม ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และ
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น าไปสู่การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว จะส่งผลให้ร ะบบงบประมาณที่
หลากหลาย นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือบริหารการศึกษาให้มีศักยภาพ 
และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยจะด าเนินการตามการบริหารแบบสมดุล (BSC)  ที่มีวัตถุประสงค์ในมิติ 
ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร  โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน และ
ก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้การบริหารจัดการข้อมูลในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ยกระดับ
ความสามารถของมหาวิทยาลัยให้สามารถบริหารจัดการได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการ
ด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
บริบทกำรพัฒนำในระดับนำนำชำติ 
 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ระบุประเด็นของโลก (Global Issues) ที่มีความส าคัญภารกิจหลักในการ
สร้างสันติภาพของโลก การปกป้องสิทธิมนุษยชน การสร้างกระบวนการยุติธรรมระดับนานาชาติ ตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว้ ๒๒ ประการ  ซึ่งประเด็นและความท้าทายเหล่านี้ ส่วนใหญ่ได้ถูกก าหนดไว้ใน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่ได้รับการน าเสนอในการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ภายใต้วาระการพัฒนา ๒๐๓๐ 
(Agenda ๒๐๐๓) เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาร่วมกันของประเทศสมาชิก หลังจากที่เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ที่สิ้นสุดลง โดย  MDGs ๘ ข้อนั้น เน้นการพัฒนาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในส่วน SDGs ๑๗ ข้อนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ได้มุ่งในเป้าหมาย ๓ ข้อ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่เท่าเทียม   เป้าหมายที่ ๑๐ การ
ลดความเหลื่อมล้ า และเป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยก  โดยเป้าหมาย ๓ ข้อที่ได้กล่าวถึงนั้น 
สอดคล้องและตรงตามการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
 
๒. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย 
 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ได้ถูกจัดท า
ขึ้นโดยมีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ มีการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในลักษณะองค์รวม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งเป็นการจัดท าแผนแบบ           
Top – Down และ Bottom – Up บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี
ขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ระยะท่ี ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
  กองแผนงานร่วมกับกองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมพร้อม
ขับเคลื่อน มจร สู่แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ ๑๓ โดยได้จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ ตามค าสั่งที่ ๔ /๒๕๖๔ ลงนามโดย พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี จากค าสั่ง
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ดังกล่าว ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะท างาน มีอ านาจหน้าที่วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ และยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ เพ่ือน าเสนอ
ร่างฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 ๒.๒ จัดระดมควำมคิดเห็น 
 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นแก่ส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคทุกส่วนงาน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 
  ครั้งที่ ๑ ส่วนงำนภำคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. โดยมีส่วนงานที่เข้าร่วม
จ านวน ๘ ส่วนงาน ได้แก่ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  วิทยาลัยสงฆ์
เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง  
  ครั้งที่  ๒ ส่วนงำน ส่วนกลำง ภำคกลำง ภำคใต้  ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑ มีนาคม –                     
วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีส่วนงานที่เข้าร่วมจ านวน ๑๖ ส่วนงาน ได้แก่ มจร วังน้อย วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี วิทยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี                         
ศรีสุวรรณภูมิ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 
วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี 
  ครั้งที่ ๓ ส่วนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีส่วนงาน
ที่เข้าร่วมจ านวน ๑๒ ส่วนงาน ได้แก่ วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขต
อุบลราชธานี วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์             
ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วิทยาลัยร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
 ๒.๓ ประชุมคณะท ำงำนยกร่ำงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ จ านวนทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔   เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยการน าเสนอข้อมูลที่ได้รับ
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับทุกส่วนงาน ทั้ง ๓ ครั้ง 
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยการวิเคราะห์และจัดท า 
SWOT Matrix และการจัดหมวดหมู่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จากการน าเสนอจากแต่ละภูมิภาค  
 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประชุมเพ่ือจัดท า ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ที่ได้รับ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน 
  ๒.๔ น ำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะท างานฯ ได้สรุปและน าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ได้ที่ประชุมร่วมกันจากคณะท างานฯ เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
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 ๒.๕ จัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  โดยน าข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ มาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วจัดท าร่าง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอในลักษณะรูปเล่มที่มีรายละเอียด 
 ๒.๖ น ำเสนอคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย และผู้บริหำร
ระดับสูงทุกส่วนงำน เพ่ือพิจารณา โดยจัดส่งเป็น รูปเล่มที่มีรายละเอียด เพ่ือขอรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ๒.๗ ประชำพิจำรณ์ (ร่ำง)แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  โดยท าประชา
พิจารณ์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งเป็นภูมิภาค ดังนี้ 
  - วันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๑  ส่วนงานภาคใต้   
  - วันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๕   ครั้งที่ ๒  ส่วนงานภาคเหนือ  
  - วันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๓   ส่วนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - วันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  ส่วนงาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก  
 ๒.๘ ปรับแก้ไข (ร่ำง) แผนพัฒนำ ฯ จำกเวทีประชำพิจำรณ์ ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย   
 ๒.๙ น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 ๒.๑๐ แปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สู่
แผนปฏิบัติการ และจัดท าคู่มือตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
 
๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. การบริหารและการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดถือปรัชญา ปณิธาน 
เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีเป้าหมาย มุ่งมั่นให้วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาที่ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ สามารถน าไปใช้ในการแปลงแผนลงไปสู่การปฏิบัติ และมีแนว
ทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๓. สามารถพัฒนาองค์ความรู้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายในด้านการบริหารจัดการ
ตามพันธกิจ ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลส่วนงำน 
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ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลส่วนงำน 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ์ เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ โดย
พระราชทานนามว่า มหาธาตุวิทยาลัย เมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๓๐ และได้ เปิดด าเนินการศึกษาเมื่ อ                     
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๓๐ 
 ต่อมาได้ทรงเปลี่ยนจาก มหาธาตุวิทยาลัย เป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๓๙ แต่ยังคงจัดการศึกษาเฉพาะปริยัติธรรมแผนกบาลีเท่านั้น ยังมิได้
ด าเนินการศึกษาในรูปแบบอุดมศึกษาหรือรูปแบบมหาวิทยาลัย ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุสมัยนั้น พร้อมทั้งพระ
เถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย จ านวน ๕๗ รูปได้ประชุมพร้อมกันที่ต าหนักสมเด็จฯ วัดมหาธาตุ ปรึกษาหารือได้ข้อยุติ
ที่จะเปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย เปิดรับผู้สนใจวิชาพระพุทธศาสนาพระปริยัติสัทธรรมชั้นสูง 
ภาษาต่างประเทศและวิทยาการบางอย่างอันเป็นอุปกรณ์แก่การค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้
ตั้งแต่เปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไปเข้าศึกษา พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษารุ่นแรกนี้มีจ านวน ๑๕๖ รูป เปิด
การศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ โดยจัดให้เรียนวิชาพ้ืนฐาน เรียกว่า การศึกษาระดับชั้น
อบรมพ้ืนความรู้จนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษาเป็นเวลา ๔ ปี ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๐-๒๔๙๔ จากนั้นจึงให้เรียนต่อ
ระดับปริญญาตรีในคณะพุทธศาสตร์ ซึ่งเปิดเป็นคณะแรก รับพระภิกษุสามเณรที่จบชั้นเตรียมอุดมศึกษานี้และ
เป็นผู้สอบได้ตั้งแต่เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาปีแรกในคณะพุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา ๒๔๙๔ จ านวน ๑๖ รูป ส าเร็จการศึกษาในปี ๒๔๙๘ เป็นพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกจ านวน ๖ รูป  

 พุทธศักราช ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมได้ออกค าสั่งเรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ.๒๕๑๒ 
จ านวน ๑๒ ข้อ สาระส าคัญของข้อ ๓ ระบุส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว้ว่า “ให้
การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรัง สฤษดิ์ ซึ่ง
ด าเนินการอยู่แล้ว เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์” 

 พุทธศักราช ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก โดย
ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมาตรา ๔ (๓) ก าหนดไว้ว่า “ให้ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา
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ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะชั้น
ปริญญาตรี”  เรียกว่า “พุทธศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อว่า “พธ.บ.” 

  พุทธศักราช ๒๕๓๐ สภามหาวิทยาลัยประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการบริหาร ๒๕๓๐ 

  พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มีสถานภาพเป็น
นิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก  ลง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  
๒.๑ หลักสูตรและบริกำร 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 
ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ รวม ๑๔๗ สาขาวิชา แยกเป็น ๔ 
ระดับ คือ (๑) ปริญญาตรี  ๖๓ สาขาวิชา  (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๑ สาขาวิชา  (๓) ปริญญาโท ๕๙ 
สาขาวิชา และ (๔) ปริญญาเอก ๒๔ สาขาวิชา  

 บริกำรที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัย 

กำรบริกำรที่ส ำคัญ แนวทำงและวิธีกำรให้บริกำร 
ควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จตำม

พันธกิจ 
กำรวิจัย วางแผนการวิจัยที่สอดคล้องกับ

แผน/นโยบายของมหาวิทยาลัย
ใ น ร ะ ดั บ ต่ า ง ๆ ภ า ย ใ ต้ ก า ร
ส นั บ ส นุ น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่
ขับเคลื่อนการวิจัยได้แก่ 

- สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
- คณะ/ส านัก 
- หน่วยวิจัย 

สนับสนุนให้มีการวิจัยที่บูรณาการ
ข้ ามศาสตร์ เ น้ น กา รส ร้ า ง พุ ท ธ
นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมการ
สร้างองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนโดยใช้หลักธรรม 

กำรบริกำรวิชำกำร ด าเนินการทั้งในระดับสถาบัน
คณะส านักและหลักสูตรโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่าน 

๑. การบรรยายพิเศษ 
๒. กิจกรรม/โครงการ 
๓. หลักสูตรระยะสั้น 

เน้นการจัด โครงการกิ จกรรมที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้การบรรยาย
พิเศษในประเด็นที่สังคมสนใจการจัด
กิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาขุมชน
ตามความต้องการของขุมชน 
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กำรบริกำรที่ส ำคัญ แนวทำงและวิธีกำรให้บริกำร 
ควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จตำม

พันธกิจ 
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการทั้งในระดับสถาบัน

คณะส านักและหลักสูตรโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่าน 

๑. การบรรยายพิเศษ 
๒. กิจกรรม/โครงการ 
๓. หลักสูตรระยะสั้น 

เน้นการจัด โครงการกิ จกรรมที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้การบรรยาย
พิเศษเพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชุมชนการ
ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งต่อความรู้และ
รักษาศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน 

กำรบริกำรวิชำชีพ 
 
 

ด าเนินการในระดับคณะและ
หลักสูตรโดยการถ่ายทอดความรู้
ผ่าน 

๑. การบรรยายพิเศษ 
๒. กิจกรรม/โครงการ 

 
หมำยเหตุ : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

เป็นการจัดกิจกรรม โครงการที่เสริม
ทักษะด้านวิชาชีพแก่หลักสูตรที่มี
องค์กรวิชาชีพดูแล ได้แก่ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตร        
นิติศาสตรบัณฑิต โดยมุ่ ง เน้นให้
กลุ่มเป้าหมายมีคุณลักษณะตามที่
องค์กรวิชาชีพรับรอง 

 
๒.๒ สถิตินิสิต  
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนิสิตจ านวน ๒๐,๓๖๑ รูป/คน จ าแนกเป็น ปริญญาตรี ๑๕,๑๕๑ รูป/คน 
ปริญญาโท ๓,๓๙๑ รูป/คน  ปริญญาเอก ๑,๘๑๙  รูป/คน 
๒.๓ สำรสนเทศบุคลำกร 
 ๑) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและอัตรำจ้ำง   
              ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีอาจารย์ทั้งหมด ๑,๒๙๓ รูป/คน จ าแนกเป็นปริญญาโท ๔๙๔ รูป/คน 
ปริญญาเอก ๓๓๗ รูป/คน  และมีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๔๖๒. รูป/คน จ าแนกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓๔๖ รูป/คน  รองศาสตราจารย์ ๑๐๙ รูป/คน และศาสตราจารย์ ๗ รูป/คน 

๒) จ ำนวนบุคลำกร 
      ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีเจ้าหน้าที่จ านวนทั้งสิ้น  ๙๙๙ รูป/คน  จ าแนกเป็น ปริญญาตรี ๗๐๖ รูป/คน 
ปริญญาโท ๒๗๘ รูป /คน และ ปริญญาเอก ๑๕ รูป /คน 

๓) งบประมำณ  
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย มีงบประมาณจากรัฐ ๑,๖๖๔,๓๒๒,๒๐๐ บาท เงินรายได้ จ านวน 
๑,๐๖๑,๙๘๔,๘๗๐ บาท 
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๒.๔ โครงสร้ำงองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 
 

สภามหาวิทยาลยั 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

สภาวิชาการ 

กรรมการบริหารงานบุคคล 

กรรมการก ากับนโยบายและแผนฯ 

กรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
กรรมการการเงินและทรัพยส์ิน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษาอธิการบด ี

ผู้ช่วยอธิการบด ี

คณะ ส านัก/สถาบัน/ศูนย ์

 

วิทยาเขต วิทยาลัย 

• ส านักงานอธิการบดี 
• ส านักหอสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ส านักส่งเสริมพระพุทธ 

ศาสนาและบริการสังคม 
• ส านักทะเบียนและวัดผล 
• สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
• สถาบันภาษา 
• สถาบันวิปัสสนาธุระ 
• สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 
• ศูนย์อาเซียนศึกษา 

• บัณฑิตวิทยาลัย 
• คณะพุทธศาสตร์ 
• คณะครุศาสตร์ 
• คณะมนุษยศาสตร์ 
• คณะสังคมศาสตร์ 

• วิทยาเขตหนองคาย 
• วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
• วิทยาเขตเชียงใหม่ 
• วิทยาเขตขอนแก่น 
• วิทยาเขตอุบลราชธานี 
• วิทยาเขตนครราชสีมา 
• วิทยาเขตแพร่ 
• วิทยาเขตสุรินทร์ 
• วิทยาเขตพะเยา 
• วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
• วิทยาเขตนครสวรรค์ 

หน่วยวิทยบริการ 

ในสังกัด 

สถาบันสมทบ ๖ แห่ง 

• มหาปัญญาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
• วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 
• มหาวิทยาลัยชินเจี๋ย ไต้หวัน 
• วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา 
• วิทยาลัยพระพุทธศาสนา  ประเทศสิงคโปร์  
• วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี 

• วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

• วิทยาลัยสงฆ์เลย 

• วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

• วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

• วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

• วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

• วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  

• วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  

• วิทยาลัยนครล าปาง  

• วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

• วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

• วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 

• วิทยาลัยพระธรรมทูต 

• วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

• วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

• วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

• วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 

• วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

• วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

• วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ 

• วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี 

• วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี 

 
 

• นวบ.จังหวัดสงขลา 

• นวบ.จังหวัดจันทบุร ี

• นวบ.จังหวัดก าแพงเพชร 

• นวบ.จังหวัดตาก 

• นวบ.จังหวัดอุตรดิตถ ์
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๒.๔.๑ รำยช่ือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 

ที ่ ชื่อ – ฉำยำ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. (สมฺจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี 
๗ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี) กรรมการจากผู้บริหาร 
๘ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) กรรมการจากผู้บริหาร 
๙ พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) กรรมการจากผู้บริหาร 

๑๐ พระโสภณวชิราภรณ์ ดร. (ไสว โชตโิก) กรรมการจากผู้บริหาร 
๑๑ พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร.(ทองขาว กิตฺติธโร) กรรมการจากผู้บริหาร 
๑๒ พระราชปริยัติ,รศ.ดร. (ณษิกรณ์  อรินฺทโม) กรรมการจากผู้บริหาร 
๑๓ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) กรรมการจากผู้บริหาร 
๑๔ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๕ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๖ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๗ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๘ ผู้อ านวยการส านักงานงบประมาณ กรรมการโดยต าแหน่ง 
๑๙ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการโดยต าแหน่ง 
๒๐ ศ.พิเศษ จ านงค์  ทองประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๑ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๒ ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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๒.๔.๒ รำยช่ือผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ส่วนกลำง 
 

ที ่ ชื่อ – ฉำยำ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

๑ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. (สมฺจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี 
๒ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔ พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๕ พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๖ พระโสภณวชิราภรณ์ ดร. (ไสว โชตโิก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
๗ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
๘ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
๙ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐ พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 
๑๑ พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.(ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ) คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๒ พระศรีสิทธิมุนี ผศ.ดร. (เฉลิมชัย ชยเมธี) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
๑๓ พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร.(ทองขาว กิตฺติธโร) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
๑๔ พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ผศ.ดร. รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๑๕ พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
๑๖ พระธรรมวชิรมุนี วิ. รศ.ดร. (บุญชิต ญาณวโร) ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ 
๑๗ พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. (โชว์ ทสฺสนีโย) ผอ.ส านักสง่เสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
๑๘ พระมหาช านาญ มหาชาโน ดร. ผอ.ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๙ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 
๒๐ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
๒๑ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยธรรมทูต 
๒๒ พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช) ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา 
๒๓ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
๒๔ พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. รก.ผู้อ านวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 

 
 
 



๑๓ 
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 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ส่วนภูมิภำค 
 

ที ่ ชื่อ – ฉำยำ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระศรีญาณวงศ,์ดร. (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
๒ พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓ พระวิมลมุนี (นนทพันธ์ ปภสฺสโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 
๔ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
๕ พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 

๖ พระครูกติติคุโณภาส,ดร.(จนิดา สปฺปญฺโญ) รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 

๗ พระราชเขมากร,ผศ.ดร. (ประยุทธ์ ภูริทตฺโต) รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 
๘ พระพรหมวชิรโมลี ดร. (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 
๙ พระราชปริยัติ, รศ. ดร. (ณษิกรณ์  อรินฺทโม) รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 

๑๐ พระธรรมวชิรเมธี รศ.ดร. (มีชัย วีรปญฺโญ) รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
๑๑ พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. (ฐติพัฒน์ สิริธโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค ์
๑๒ พระราชปรีชามุนี.ดร. (บุญเพ็ง รตนเมธี) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย 
๑๓ พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร. (วรรณชัย ชยวณฺโณ) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
๑๔ พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. (สมาน จนฺทร สี) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
๑๕ พระราชรัตนสุธี รศ.ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๖ พระศรีปริยัติธาดา ผศ. (ทองสา ฐานิสฺสโร) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
๑๗ พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผศ. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
๑๘ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. (ธรรมวัตร จรณธมฺโม) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
๑๙ พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
๒๐ พระครูสิริธรรมบัณฑิต ผศ. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
๒๑ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
๒๒ พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร สณหวฑฒโน) รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๒๓ พระเทพศาสนาภิบาล,ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๒๔ พระศรีสัจญาณมุนี ดร. (สุมินทร์ ยติกโร) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
๒๕ พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.(อัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
๒๖ พระศรีพัชโรดม ดร. (ลักษณะ กิตฺติญาโณ) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
๒๗ พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
๒๘ พระราชสิทธิเวที, รศ.ดร. (วิรัติ วิโรจโน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
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๒.๕ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภาวะคุกคามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตามพันธกิจ ๔ ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
และ การบริหารจัดการ ได้จัดล าดับความส าคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามดังนี้ 

จุดแข็ง  
o มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 
o มีหลักสูตรที่โดดเด่นในการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
o บัณฑิตมีความรู้ดีมีคุณธรรมน าสังคมสันติสุข 
o สภาพแวดล้อมเหมาะสมและเอ้ือต่อการเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและองค์กรวิถีพุทธ 
o ได้รับความเชื่อมั่นและ การยอมรับจากหน่วยงานที่ท าหน้าหน้าที่ในการประเมินการปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันการทุจริต (ITA) ได้รับการยอมรับเรื่องการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

o มีเครือข่ายทางการศึกษาท่ีครอบคลุมทั่วภูมิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จุดอ่อน 
o กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของทางการไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของ 
o ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความสามารถเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและขาดการ Training แบบ

บูรณาการ 
o การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยยังมีน้อย 
o สัดส่วนผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ในระดับนานาชาติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
o ระบบและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง 
o บุคลากรและทักษะภาษาต่างประเทศ 
o ระบบข้อมูล Big Data เชื่อมโยงข้อมูลส่วนงานยังไม่สมบูรณ์ 

 
 

๒๙ พระครูวิบูลย์เจติยาภิรักษ์,ดร. (ประไพ ปุญฺญกาโม) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
๓๐ พระครูเกษมอรรถากร (วิรัตน์ อุปสนฺโต) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง 
๓๑ พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี  ภรูิปญฺโญ) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 
๓๒ พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมร สี) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 
๓๓ พระราชอุทัยโสภณ,ดร. (มนัส สมชาโน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 
๓๔ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาโณทโย) รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
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โอกำส 
o การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตนได้อย่างชัดเจน 
o แนวคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและ EdPEx 
o ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความหลากหลาย 
o แนวโน้มประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นเป็นโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับผู้สูงวัย 
o การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
o การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลท าให้เกิดความต้องการก าลังคนที่มีความรู้คู่

คุณธรรม 
o มีเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่เข้มแข็ง 
o ความเป็นนานาชาติเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรและบริการวิชาการ 

รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  (IABU,ICDV,ECOSOC) 
 

อุปสรรค 
o นโยบายรัฐให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าด้านสังคมศาสตร์ 
o งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ 
o สถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันที่เข้มข้นรวมถึงการเปิดโอกาสให้บรรพชิตเข้าเรียนมากข้ึน 
o ค่านิยมการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติในกลุ่มเยาวชนมีผลกระทบด้านลบต่อการด าเนินงาน

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
o การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
o ชีวิตวิถีใหม่  (New Normal) ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของมหาวิทยาลัย 

 
๒.๖ บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
 ๑) ประเด็นด้ำนหลักสูตรและกำรให้บริกำร 
 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์(Strategic Challenge) 

o การรับนิสิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดในสภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 
o การพัฒนาหลักสูตร non–degreeที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 
o การสร้างความร่วมมือในการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมในมิติต่างๆในลักษณะพุทธ

นวัตกรรม 
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o การพัฒนาความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองชีวิตวิถี
ใหม่  (New Normal) 

o การวิจัยเชิงพุทธนวัตกรรมการจัดกิจกรรมบริการวิชาการการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและ
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่ตอบสนองกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

o การสร้างความเข้มแข็งของส่วนงานทุกส่วนงานให้มีบทบาทต่อชุมชนเพ่ือการพัฒนา 
 ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) 

o มีส่วนงานจัดการศึกษาครอบคลุมทุกภูมิภาค 
 โอกำสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity) 

o เป็นสถาบันให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
o เป็นสถาบันที่สามารถจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมในลักษณะ Lifelong Leaning   

 
 ๒) ประเด็นด้ำนปฏิบัติกำร 
 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์(Strategic Challenge) 

o ปรับระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
o กระบวนการปฏิบัติงานและการก ากับติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
o การพัฒนาไปสู่การเป็น Digital University 
o การตอบสนองนโยบาย SDGs 
o การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก MOU ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็มศักยภาพ 
o การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) 
o การบริหารงานแบบกึ่งรวมศูนย์และกระจายอ านาจท าให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 โอกำสเชิงกลยุทธ์ ((Strategic Opportunity) 
o การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
o  

 ๓) ประเด็นด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์(Strategic Challenge) 

o การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือการด าเนินงานตามพันธกิจ 
o การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรสายปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการท างาน 
o การปลูกฝังค่านิยมหลักขององค์กรในบุคลากรทุกระดับ 
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ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(Strategic Advantage) 
o บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา 
o ผู้บริหารระดับสูงได้รับการยอมับในระดับชาติและระดับโลก 

 
 โอกำสเชิงกลยุทธ์((Strategic Opportunity) 

o บุคลากรมีโอกาศให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
o ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธ 

 
 ๔) ประเด็นด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) 

o หลักสูตรด้านพระพุทธศาสนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมที่เกิดผลลัพธ์เป็น 
รูปธรรม 
 

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) 
o เป็นสถาบันที่มีองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 

 
 โอกำสเชิงกลยุทธ์((Strategic Opportunity) 

o แนวโน้มประชากรสูงวัยที่เพ่ิมขึ้นและการเกิดโรคอุบัติใหม่ท าให้มีความต้องการที่พ่ึงทางใจ 
o มีหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกช่วงวัย 
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ส่วนที่ ๓ 

ยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ในช่วงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
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ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยฯ 

ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 
  จากการประเมินสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งในส่วนที่สภาพแวดล้อม
ภายในซึ่งเป็นเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นโอกาส และอุปสรรค  จากการค้นพบ
ดังกล่าวได้น ามาเป็นกรอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ การก าหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  รวมไปถึงการก าหนดกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  ระยะท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)  โดยในส่วนที่ ๓ นี้ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
ปรัชญำ 

“ปญฺญำ โลกสฺมิ ปชฺโชโต  ปัญญำเป็นแสงสว่ำงในโลก” 
 
ปณิธำน  

“เป็นสถำนศึกษำพระไตรปิฎกและวิชำช้ันสูงส ำหรับพระภิกษุสำมเณร และคฤหัสถ์” 
 

  เป็นไปตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้น ใน              
ปีพ.ศ.๒๔๓๙ ที่จะให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ “เป็นสถำนที่ศึกษำพระไตรปิฎกและวิชำชั้นสูงส ำหรับพระภิกษุ
สำมเณรและคฤหัสถ์” 
  พระไตรปิฎก ก็คือ พระพุทธศาสนา  ส่วนวิชาชั้นสูงนั้น มีสองความหมาย 
  ควำมหมำยแรก คือ อุดมวิชาหมายถึง การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้เกิดมรรคผล จนได้วิปัสสนาญาณ
เป็นการพัฒนาจิตใจของตนเพ่ือน าไปพัฒนาสังคม 
  ประกำรที่สอง คือ อุดมศึกษา หมายถึง ศาสตร์สมัยใหม่ที่ทางโลกเขาเรียนกัน แต่ไม่ใช่เป็นการเรียน
แยกกัน ให้บูรณาการกัน เนื่องจากในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ ได้มีการแบ่งการศึกษาออกเป็น ๔ ระดับ คือ  
๑) บูรพศึกษา (การศึกษาเบื้องต้น)  ๒) ปฐมศึกษา (การศึกษาชั้นปฐม)  ๓) มัธยมศึกษา (การศึกษาชั้นกลาง) และ
๔) อุดมศึกษา (การศึกษาชั้นอุดมหรือชั้นสูง) จึงใช้ค าว่าวิชาชั้นสูง คือ อุดมศึกษาแต่ไม่ได้เปิดการศึกษาในรัชสมัย
ของรัชกาลที ่๕ 
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ค่ำนิยมองค์กร: 
M : Morality๑    มีปัญญำและคุณธรรมในกำรบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล  
C : Community ๒   มีจิตอำสำในกำรพัฒนำสังคมและชุมชน 
U : Unity ๓    มีน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งสร้ำงสังคมสันติสุข  
 

วิสัยทัศน ์
“มหำวิทยำลัยที่จัดกำรศึกษำพระพุทธศำสนำบูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ 

และสร้ำงพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนำจิตใจและสังคม” 
““The University provides Buddhist Studies integrated with modern sciences 

and creates Buddhist Innovation for the Development of 
 Mentality and Society.” 

 
 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์

๑. ควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรพันธกิจกับหลักพระพุทธศำสนำ 
  ๒. จ ำนวนพุทธนวัตกรรมที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำจิตใจและสังคม 
 
 
พันธกิจ   

۞ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

۞ วิจัยและพัฒนา 

۞ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบรกิารวิชาการแก่สังคม 

۞ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 

                                                           
๑ อัตตหิตประโยชน์ 
๒ ปรหิตประโยชน์ ด้วยสังคหวัตถุ ๔ 
๓ โลกัตถจริยา สุขา สังฆัสส สามัคคี 
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 ۞ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ 
 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยค านึงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลัก
ศาสนา โดยกระบวนการผลิตบัณฑิตจะบูรณาการร่วมกับพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการบริการวิชาการ 
และด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มสีติปัญญาและคุณธรรม ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 สติปัญญำและคุณธรรม   หมายถึง ความรอบรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามหลักอริยวัฑฒิ ๕ ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญาและมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

۞ วิจัยและพัฒนำ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกโดย
วิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา
ปัญญาและคุณธรรม การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักวิจัย ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือพุทธ
นวัตกรรมให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความเป็นสากล และใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการพระพุทธศาสนา กับศาสตร์สมัยใหม่ให้สู่ภาคปฏิบัติได้
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 ۞ ส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 ส่งเสริมให้บุคลากรและ นิสิต มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีจิตอาสา ความเจริญงอกงาม
ทางสติปัญญาและคุณธรรม การมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์ พัฒนาการบริการวิชาการที่เกิดจาก
ประสบการณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรและนิสิตร่วมกับภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการในระดับชาติ ภูมิภาค 
และนานาชาติ  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพุทธนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและเสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคง
ของ ชุมชน วัด ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้การปฏิบัติศาสนกิจและการบริการสังคมของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจ 

۞ ทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชุมชน วัด ท้องถิ่น หรือเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้เอ้ือต่อการศึกษาโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพ่ือสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน 
 
 



๒๒ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ในแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ ระยะที่ ๑๓ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีทิศทางยุทธศาสตร์มุ่งสู่การเป็นเลิศทางการบริการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม และเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับชาติและอาเซียน เพ่ือการก าหนด
ทิศทางให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)   ซึ่งประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๗ เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑  จัดกำรศึกษำ พัฒนำบัณฑิตให้มสีติปัญญำและคุณธรรม 

ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์  ดังนี้ 
เป้ำประสงค์ที่ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปัญญาและคุณธรรม๔ 
เป้ำประสงค์ที่ ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
เป้ำประสงค์ที่    ๑.๓ อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และสามารถบูรณาการพุทธ 

นวัตกรรมกับกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
เป้ำประสงค์ที่   ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒  พัฒนำงำนวิจัยและพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนำจิตใจและสังคม 
 ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ดังนี้ 

เป้ำประสงค์ที่ ๒.๑ มีระบบและกลไก การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน 
เป้ำประสงค์ที่    ๒.๒ ผลงานวิจัยและ /หรือนวัตกรรมที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม๕ 
เป้ำประสงค์ที่  ๒.๓ ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้ง 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 เป้ำประสงค์ที่  ๒.๔ ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมได้รับการอ้างอิงหรือน าไปใช้ 

ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน วัด ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคมให้เกิดสันติสุข 

 ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ดังนี้ 
เป้ำประสงค์ที่ ๓.๑ ศูนย์กลางบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาเพื่อสร้างชุมชนและ 
     สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

                                                           
๔

 ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานมหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 

๕
 KPI กลุม่ท่ี ๔ 



๒๓ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

เป้ำประสงค์ที่ ๓.๒ ผลงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาที่บูรณาการกับพันธกิจ 
 เพ่ือสร้างชุมชนสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔  อนุรักษ์ สืบสำน ส่งเสริม พระพุทธศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 

     ปัญญำท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน 

ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ดังนี้ 

 เป้ำประสงค์ที่ ๔.๑ ผลงานด้านการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน 

  เป้ำประสงค์ที่ ๔.๒ พุทธนวัตกรรมที่เกิดจากการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมและพัฒนา 

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงพุทธบูรณำกำร 
 ประกอบด้วย  ๓  เป้าประสงค์ ดังนี้ 

เป้ำประสงค์ที่ ๕.๑ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธ 
เป้ำประสงค์ที่ ๕.๒ มีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
เป้ำประสงค์ที่     ๕.๓  มีระบบการบริหารจัดการด้วยรูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
 

  เมื่อจ าแนกยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถน ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  โดยมรีายละเอียดตามปรากฎ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
จัดกำรศึกษำ พัฒนำบัณฑิตให้มีสติปญัญำและคุณธรรม 

 
 ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ 
เป้ำประสงค์ที่ ๑.๑ บัณฑิตมคีุณลักษณะทางสติปัญญาและคุณธรรม๖ 
เป้ำประสงค์ที่ ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
เป้ำประสงค์ที่    ๑.๓ อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และสามารถบูรณาการพุทธนวัตกรรมกับ

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
เป้ำประสงค์ที่   ๑.๔ ทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
เป้ำประสงค์ที่ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะทำงสติปัญญำและคุณธรรม๗ 
 

ตัวช้ีวัด  จ านวน ๔ ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
  ๑.๑.๑ จ านวนนิสิตที่ได้รับการยกย่อง หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

๑.๑.๒  คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะทางสติปัญญาและคุณธรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
๑.๑.๓ ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
๑.๑.๔ ระดับผลการประเมินบัณฑิตที่มีความรู้ และประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม  

กลยุทธ์   จ านวน ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ 
 ๑.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้นสิิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๑.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สว่นงานจัดการศึกษาด าเนินการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
 
เป้ำประสงค์ที่ ๑.๒ หลักสูตรมีกำรบูรณำกำรหลักพระพุทธศำสนำกับศำสตร์สมัยใหม่ 
 
ตัวช้ีวัด จ ำนวน ๔ ตัวช้ีวัด  ได้แก่ 
 ๑.๒.๑ สัดส่วนหน่วยกิตของวิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาหลักศาสนา หรือน าหลักศาสนามาบูรณาการ๘ 
 ๑.๒.๒ จ านวนของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์ 
                                                           
๖
 ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานมหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 

๗
 KPI มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 

๘
 KPI มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 



๒๕ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 ๑.๒.๓ จ านวนหลักสูตรที่มีการน าองค์ความรู้หรือพุทธนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 
 ๑.๒.๔ ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติที่มีการน าองค์ความรู้ หรือพุทธนวัตกรรมไปใช้เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
กลยุทธ์    จ านวน ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ 
 ๑.๒.๑ พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรให้บูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ รวมถึงสนับสนุน
ให้พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรออนไลน์ให้เพ่ิมมากขึ้น 
 ๑.๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนหลักสูตรให้น าองค์ความรู้ หรือพุทธนวัตกรรมไปใช้เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 
 
เป้ำประสงค์ที่ ๑.๓ อำจำรย์มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์และสำมำรถบูรณำกำรพุทธนวัตกรรมกับ 
กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 
 

ตัวช้ีวัด   จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ๑.๓.๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางศาสนาหรือเป็นผู้เชี่ยวด้านศาสนาหรือพัฒนาคุณธรรม๙ 
 ๑.๓.๒ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ๑.๓.๓ ระดับความส าเร็จของอาจารย์ที่จัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการหลักพระพุทธศาสนามุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ๑.๓.๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและทักษะเทคโนโลยี 
 
กลยุทธ์   จ านวน ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ 
 ๑.๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ หรือ ความเชี่ยวชาญด้าน
พระพุทธศาสนา 
 ๑.๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างผลงานทางด้านวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 ๑.๓.๓ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ๑.๓.๔ พัฒนา และยกระดับศักยภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี 
 
 
 
 

                                                           
๙

 KPI มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ นิยามตวัชีว้ดั 



๒๖ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 
เป้ำประสงค์ที่ ๑.๔ ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 
ตัวช้ีวัด   จ านวน ๔  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
 ๑.๔.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการศึกษา 
 ๑.๔.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อทรัพยากรทางการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การศึกษาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๑.๔.๓ จ านวนรายวิชาที่ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
 ๑.๔.๔ ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในเครือข่าย
เพ่ือการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ๑๐ 
 
กลยุทธ์  จ านวน ๓ กลยุทธ์  ได้แก่ 
 ๑.๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนส่วนงานจัดการศึกษาให้พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 ๑.๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
 ๑.๔.๓  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๐

 KPI หาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔  



๒๗ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
พัฒนำงำนวิจัยและสร้ำงพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภำพทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

 
 ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ 
เป้ำประสงค์ที่ ๒.๑ มีระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน 
เป้ำประสงค์ที่    ๒.๒ ผลงานวิจัยและ หรือนวัตกรรมที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม๑๑ 
เป้ำประสงค์ที่    ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน 

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป้ำประสงค์ที่  ๒.๔  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมได้รับการอ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์ 
    ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
เป้ำประสงค์ที่  ๒.๑ มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรงำนวิจัยท่ีได้มำตรฐำน 
 
ตัวช้ีวัด  จ ำนวน ๑ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 ๒.๑.๑ ร้อยละของส่วนงานที่มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน 
  
กลยุทธ์ จ ำนวน ๑ กลยุทธ์ ได้แก่ 
 ๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานด าเนินงานตามระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยที่ได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๑

 KPI มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 



๒๘ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 
เป้ำประสงค์ที่ ๒.๒ ผลงานวิจัย และ หรือ นวัตกรรมที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม๑๒ 
 

ตัวช้ีวัด จ ำนวน ๓ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 ๒.๒.๑ ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคม

อย่างยั่งยืน 

 ๒.๒.๒ จ านวนหนังสือ หรือ สื่อสร้างสรรค์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ที่น าเสนอสู่

สาธารณะ 

 ๒.๒.๓ ร้อยละของงบประมาณวิจัย และ หรือ บริการวิชาการที่ได้รับจากภายนอก เพ่ือด าเนินโครงการ

เกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา๑๓  

 

กลยุทธ์ จ ำนวน ๑ กลยุทธ์ ได้แก่ 
 ๒.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารย์ และ/หรือ นักวิจัย ให้มีศักยภาพ เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากภายนอก ผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์และพุทธนวัตกรรม ที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 
 
เป้ำประสงค์ที่ ๒.๓ ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมได้รับกำรตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดับชำติ 
                หรือนำนำชำติ 
 
ตัวช้ีวัด จ ำนวน ๒ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 ๒.๓.๑ ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมใน 

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 ๒.๓.๒ ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือ พุทธนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 

 

 

 

                                                           
๑๒

 KPI มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 

๑๓
 KPI มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 



๒๙ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

กลยุทธ์ จ ำนวน ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ 
 ๒.๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

๒.๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 
 
เป้ำประสงค์ที่ ๒.๔ ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมได้รับกำรอ้ำงอิงหรือน ำไปใช้ประโยชน์ใน 
      ระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 
ตัวช้ีวัด   จ านวน ๓  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
 ๒.๔.๑ ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของจ านวนบุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือ
น าไปใช้เป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาต่อยอดหรือได้รับรางวัลในการพัฒนาจิตใจ สติปัญญา และพฤติกรรมของ
ประชาชน๑๔ 
 ๒.๔.๒ ร้อยละของผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมเชิงบูรณาการที่ได้รับการอ้างอิงหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นในระดับ
นานาชาติ 
 ๒.๔.๓ จ านวนโครงการวิจัยที่อาจารย์และนักวิจัยไทยด าเนินการร่วมกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ 
 
กลยุทธ์  จ านวน ๒ กลยุทธ์  ได้แก่ 
 ๒.๔.๑ สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในเผยแพร่และอ้างอิงรวมถึงการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์และพุทธนวัตกรรม 
 ๒.๔.๒ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
๑๔

 KPI มหาวิทยาลยั กลุม่ท่ี ๔  



๓๐ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ชุมชน วัด 

ท้องถิ่น และสังคมให้เกดิสันติสุข 
 

 ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ 
เป้ำประสงค์ที่ ๓.๑ ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน๑๕ 
เป้ำประสงค์ที่ ๓.๒ ผลงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพ่ือพัฒนา ชุมชน  วดั 

ท้องถิ่น และสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 

 
เป้ำประสงค์ที่ ๓.๑ ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำสังคมที่ย่ังยืน๑๖ 
 
ตัวช้ีวัด จ ำนวน ๒ ตัวช้ีวัด ได้แก ่
 ๓.๑.๑ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามระบบและกลไกการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

 ๓.๑.๒ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือที่น าหลักพุทธธรรมไปใช้ประโยชน์จน

เกิดชุมชนสันติสุขอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ จ ำนวน ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ 
 ๓.๑.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความ

ร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

 ๓.๑.๒ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้น าหลักพุทธธรรมไปใช้ประโยชน์จนเกิดชุมชนสันติสุข
อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๑๕
 KPI มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 

๑๖
 KPI มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 



๓๑ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 
เป้ำประสงค์ที่ ๓.๒ ผลงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำที่บูรณำกำรกับพันธกิจเพื่อพัฒนำ วัด ชุมชน 

ท้องถิ่น และสังคมสันติสุขอย่ำงย่ังยืน 

 
ตัวช้ีวัด จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ๓.๒.๑ จ านวนผลงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพ่ือพัฒนา ชุมชน วดั 

ท้องถิ่นและสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ จ านวน ๑ กลยุทธ์ ได้แก่ 
 ๓.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพ่ือพัฒนา 
ชุมชน วัด ท้องถิ่น และสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 

อนุรักษ์ สืบสำน ส่งเสริม พระพุทธศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
 

ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค ์
เป้ำประสงค์ที่ ๔.๑ พุทธนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ชุมชน วัด  ท้องถิ่น ในการ 

อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ ๔.๒  ผลการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ชุมชน วัด และท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน 

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

เป้ำประสงค์ที่ ๔.๑ พุทธนวัตกรรมที่เกิดจำกควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำย ชุมชน วัด และท้องถิ่นใน 
กำรอนุรักษ์ สืบสำน ส่งเสริม พระพุทธศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 
ตัวช้ีวัด จ ำนวน ๑ ตัวช้ีวัด ได้แก ่
 ๔.๑.๑ จ านวนพุทธนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ชุมชน วัด และท้องถิ่น ในการ

อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ จ ำนวน  ๑ กลยุทธ์ ได้แก ่
 ๔.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม 
 พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ ๔.๒ ผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย ชุมชน วัด  และท้องถิ่น ด้ำนกำรอนุรักษ์   

สืบสำน ส่งเสริม พระพุทธศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน 
 
ตัวช้ีวัด จ ำนวน ๑ ตัวช้ีวัด ได้แก ่
 ๔.๒.๑ จ านวนผลการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ชุมชนและวัด ด้านการอนุรักษ์     สืบสาน ส่งเสริม 

พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนา ชุมชน วัด ท้องถิ่น และสังคมอย่าง

ยั่งยืน 

กลยุทธ์ จ ำนวน ๑ กลยุทธ์ ได้แก ่
๔.๒.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนและวัด ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม 

พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนา วัด ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอย่าง
ยั่งยืน 



๓๓ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ 
เป้ำประสงค์ที่ ๕.๑ มีระบบการบริหารจัดการด้วยรูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
เป้ำประสงค์ที่ ๕.๒ มีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
เป้ำประสงค์ที่ ๕.๓  มีระบบการบริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธ 
 
 
เป้ำประสงค์ที่ ๕.๑ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยรูปแบบมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) 
 
ตัวช้ีวัด จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ๕.๑.๑ ร้อยละของส่วนงานที่มีภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีเขียว มีบรรยากาศร่มรื่น  ที่เอ้ือ

ต่อการศึกษาทั้งทางด้านปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 ๕.๑.๒ ระดับความส าเร็จของการใช้พลังงานทดแทน การบ าบัดของเสียด้วยการลดการใช้ การใช้ช้ า และ

การแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 

 

กลยุทธ์ จ ำนวน ๒ กลยุทธ์ ได้แก ่
 ๕.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีเขียว มี
บรรยากาศร่มรื่น  ที่เอ้ือต่อการศึกษาทั้งทางด้านปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 ๕.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย ใช้พลังงานทดแทนที่สะอาด และบ าบัดของเสีย ด้วยการลดการ
ใช้ การใช้ช้ า และการแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
 
เป้ำประสงค์ที่ ๕.๒ มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ตัวช้ีวัด จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ๕.๒.๑ จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

 ๕.๒.๒ ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



๓๔ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 

กลยุทธ์ จ ำนวน ๒ กลยุทธ์ ได้แก ่
 ๕.๒.๑ พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 ๕.๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ 

 
เป้ำประสงค์ที่ ๕.๓  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยรูปแบบมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) 
ตัวช้ีวัด จ านวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ๕.๑.๑ ระดับความส าเร็จของส่วนงานที่น าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๑.๒ ร้อยละความส าเร็จการติดตามและประเมินผลการท างานด้วยหลักธรรมาภิบาลของทุกส่วนงาน 
 ๕.๑.๓ ร้อยละของส่วนงานจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ จ านวน ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ 
 ๕.๑.๑ พัฒนาและส่งเสริมการน าหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕.๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนสว่นงานจัดการศึกษาเข้าสู่ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ 



๓๕ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

รำยละเอียด ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธภ์ำยใต้ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ จัดกำรศึกษำ พัฒนำบัณฑิตให้มีสติปญัญำและคุณธรรม 
เป้ำประสงค์ที่ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะทำงสติปัญญำและคุณธรรม๑๗ 
กลยุทธ์    ๑.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
    ๑.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานจัดการศึกษาด าเนินการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI กองวิชาการ 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / ส านัก 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑.๑.๑ จ านวนนิสิตที่ได้รับการยกย่อง หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (เป็นระดับ) ๓ ๓ ๓ ๔ ๕ 

๑.๑.๒ คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะทางสติปัญญาและคุณธรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ๔.๓๕ ๔.๓๕ ๔.๓๕ ๔.๓๕ ๔.๓๕ 

๑.๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๓.๕๑ ๔ ๔ ๔ ๔.๕๑ 

๑.๑.๔ ระดับผลการประเมินบัณฑิตที่มีความรู้ และประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม  ๓๑๘ ๓ ๔ ๔ ๕ 

                                                           
๑๗

 KPI  มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 

๑๘
 เกณฑก์ารประเมินวดัเป็นระดบั ตามเกณฑม์หาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 



๓๖ 
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เป้ำประสงค์ที่ ๑.๒ หลักสูตรมีกำรบูรณำกำรหลักพระพุทธศำสนำกับศำสตร์สมัยใหม่ 
 กลยุทธ์  ๑.๒.๑ พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้บูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ รวมถึงสนับสนุนให้พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ                                            
    และหลักสูตรออนไลน์ให้เพ่ิมมากขึ้น 
    ๑.๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนหลักสูตรให้น าองค์ความรู้หรือพุทธนวัตกรรมไปใช้เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI กองวิชาการ 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต/วิทยาลัย/ส านัก 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑.๒.๑ สัดส่วนหน่วยกิตของวิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาหลักศาสนา หรือน าหลักศาสนามาบูรณาการ๑๙ ๓๒๐ ๓ ๔ ๔ ๕ 

๑.๒.๒ จ านวนของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 
๑.๒.๓ จ านวนหลักสูตรที่มีการน าองค์ความรู้หรือพุทธนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
๑.๒.๔ ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติที่มีการน าองค์ความรู้พุทธนวัตกรรมไปใช้เพ่ือพัฒนาจิตใจ
และสังคม 

๕๐ ๕๐ ๕๕ ๕๕ ๖๐ 

 

                                                           
๑๙

 KPI มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 

๒๐
 เกณฑก์ารประเมินเป็นระดบั ตาม ตวัชีว้ดัมหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 



๓๗ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

เป้ำประสงค์ที่ ๑.๓  อำจำรย์มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์และสำมำรถบูรณำกำรพุทธนวัตกรรมกับกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 
กลยุทธ์    ๑.๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ หรือ ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา   
    ๑.๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างผลงานทางด้านวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 
    ๑.๓.๓ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะ 
          บัณฑิตที่พึงประสงค ์
    ๑.๓.๔ พัฒนา และยกระดับศักยภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI กองวิชาการ 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต / วิทยาลัย/ ส านัก 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑.๓.๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางศาสนาหรือเป็นผู้เชี่ยวด้านศาสนาหรือพัฒนา
คุณธรรม๒๑ 

๕๐ ๕๐ ๖๐ ๖๐ ๗๐ 

๑.๓.๒ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 

๑.๓.๓ ระดับความส าเร็จของอาจารย์ที่จัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการหลัก
พระพุทธศาสนามุ่งผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๓ ๓ ๓ ๔ ๕ 

๑.๓.๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและทักษะด้านเทคโนโลยี ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

                                                           
๒๑

 KPI มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔  



๓๘ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

เป้ำประสงค์ที่ ๑.๔  ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
กลยุทธ์ ๑.๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนส่วนงานจัดการศึกษาให้พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม   

๑.๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 ๑.๔.๓  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI กองวิชาการ 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / ส านัก 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑.๔.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการศึกษา 

๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 

๑.๔.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อทรัพยากรทางการ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓ ๓ ๓ ๔ ๔ 

๑.๔.๓ จ านวนรายวิชาที่ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ๖๐ ๖๐ ๖๕ ๖๕ ๗๐ 

๑.๔.๔ ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม
ด้วยหลักศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๒๒๒ ๒ ๓ ๓ ๔ 

                                                           
๒๒

 เกณฑก์ารประเมินวดัเป็นระดบั ตามเกณฑม์หาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 



๓๙ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  พัฒนำงำนวิจัย หรือสร้ำงพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภำพทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

 
เป้ำประสงค์ที่ ๒.๑ มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรงำนวิจัยท่ีได้มำตรฐำน 
กลยุทธ์   ๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานด าเนินงานตามระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน 
 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / ส านัก / หลักสูตร 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒.๑.๑ ร้อยละของส่วนงานที่มีการด าเนินงานตามระบบ และ กลไกใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 

 
 
 
 



๔๐ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

เป้ำประสงค์ที่  ๒.๒ ผลงำนวิจัย และ /หรือ นวัตกรรมที่พัฒนำปัญญำและคุณธรรม๒๓ 
กลยุทธ์   ๒.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารย์และ/หรือ นักวิจัย ให้มีศักยภาพ เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก ผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ  
    พุทธนวัตกรรม ที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / ส านัก / หลักสูตร 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒.๒.๑ ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนา
จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน 

๔๐ ๔๐ ๔๕ ๔๕ ๕๐ 

๒.๒.๒ จ านวนหนังสือ หรือ สื่อสร้างสรรค์ท่ีเป็นผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมเชิง
พ้ืนที่ ที่น าเสนอสู่สาธารณะ 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๕ 

 
 
 
 

                                                           
๒๓

 KPI มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 



๔๑ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

เป้ำประสงค์ที่ ๒.๓ ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
กลยุทธ์   ๒.๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
    ๒.๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / ส านัก / หลักสูตร 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒.๓.๑ ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือ
พุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

๔๐ ๔๐ ๔๕ ๔๕ ๕๐ 

๒.๓.๒ ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือ พุทธนวัตกรรมที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

๔๐ ๔๐ ๔๕ ๔๕ ๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

เป้ำประสงค์ที่ ๒.๔ ผลงำนวิจัยงำนสร้ำงสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมได้รับกำรอ้ำงอิงหรือน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
กลยุทธ์  ๒.๔.๑ สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในเผยแพร่และอ้างอิงรวมถึงการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และพุทธนวัตกรรม  
  ๒.๔.๒ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / ส านัก / หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒.๔.๑ ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของจ านวนบุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับ
การอ้างอิง หรือน าไปใช้เป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาต่อยอดหรือได้รับรางวัลในการพัฒนา
จิตใจ สติปัญญา และพฤติกรรมของประชาชน๒๔ 

๓๒๕ ๓ ๓ ๔ ๔ 

๒.๔.๒ ร้อยละของผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมเชิงบูรณาการที่
ได้รับการอ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนสังคม
และสิ่งแวดล้อมสู่การมีชีวิตที่ดีข้ึนในระดับนานาชาติ 

๑๐ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ 

๒.๔.๓ จ านวนโครงการวิจัยที่อาจารย์และนักวิจัยไทยด าเนินการร่วมกับนักวิจัยชาว
ต่างประเทศ 

๕ ๕ ๘ ๘ ๑๐ 

 
                                                           
๒๔

 KPI มหาวิทยาลยั กลุม่ท่ี ๔  

๒๕
 เกณฑป์ระเมินเป็นระดบั ตามเกณฑป์ระเมินมหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 



๔๓ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ชุมชน วัด ท้องถิ่น และสังคมให้เกิดสันติสุข 
เป้ำประสงค์ที่ ๓.๑ ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน๒๖ 
กลยุทธ์  ๓.๑.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
  ๓.๑.๒ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้น าหลักพุทธธรรมไปใช้ประโยชน์จนเกิดชุมชนสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / ส านัก / หลักสูตร 
 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓.๑.๑ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามระบบและกลไกการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

๓.๑.๒ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือที่น าหลักพุทธธรรมไปใช้ประโยชน์
จนเกิดชุมชนสันติสุขอย่างยั่งยืน 

๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

 
 

                                                           
๒๖

 KPI มหาวิทยาลยักลุม่ท่ี ๔ 



๔๔ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

เป้ำประสงค์ที่ ๓.๒ ผลงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำที่บูรณำกำรกับพันธกิจเพื่อพัฒนำ ชุมชน วัด ท้องถิ่น และสังคมสันติสุขอย่ำงย่ังยืน 
กลยุทธ์  ๓.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพ่ือพัฒนา ชุมชน  วัด และสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / ส านัก / หลักสูตร 
 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓.๒.๑ จ านวนผลงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่บูรณาการ
กับพันธกิจเพ่ือพัฒนา ชุมชน วัด และสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 

๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ สืบสำน ส่งเสริม พระพุทธศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน 
 
เป้ำประสงค์ที่ ๔.๑ พุทธนวัตกรรมที่เกิดจำกควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำย ชุมชน วัด และท้องถิ่น ในกำรอนุรักษ์  สืบสำน ส่งเสริม พระพุทธศำสนำ  
    ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์  ๔.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการสังคม 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / ส านัก / หลักสูตร 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔.๑.๑ จ านวนพุทธนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
วัดและชุมชน ในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ 

 
 
 
 



๔๖ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 
เป้ำประสงค์ที่ ๔.๒ ผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย ชุมชน วัด และท้องถิ่น ด้ำนกำรอนุรักษ์    สืบสำน ส่งเสริม พระพุทธศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และ  

ภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน 
กลยุทธ์ ๔.๒.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ชุมชนและวัด ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
               ท้องถิ่นท่ีส่งผลต่อการพัฒนา ชุมชน วัด ท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน 
 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการสังคม 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / ส านัก / หลักสูตร 
 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๔.๒.๑ จ านวนผลการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย วัดและชุมชน 
ด้านการอนุรักษ์     สืบสาน ส่งเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนา ชุมชน วัด ท้องถิ่น และ
สังคมอย่างยั่งยืน 

๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๒๐ 

 

 

 

 



๔๗ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕   พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ ๕.๑        มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยรูปแบบมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) 
กลยุทธ์     ๕.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีเขียว มีบรรยากาศร่มรื่น  ที่เอื้อต่อการศึกษาทั้ง 
     ทางด้านปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
    ๕.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย ใช้พลังงานทดแทนที่สะอาด และบ าบัดของเสีย ด้วยการลดการใช้ การใช้ช้ า และการแปรสภาพ 
    กลับมาใช้ใหม ่
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / ส านัก / หลักสูตร 
 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕.๑.๑ ร้อยละของส่วนงานที่มีภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสี
เขียว มีบรรยากาศร่มรื่น  ที่เอ้ือต่อการศึกษาท้ังทางด้านปริยัติ ปฏิบัติ และ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

๕.๑.๒ ระดับความส าเร็จของการใช้พลังงานทดแทน การบ าบัดของเสียด้วย
การลดการใช้ การใช้ช้ า และการแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 

๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

 

 

 



๔๘ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงพุทธบูรณำกำร 
เป้ำประสงค์ที่ ๕.๒ มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กลยุทธ์   ๕.๒.๑ พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๕.๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ  คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / ส านัก / หลักสูตร 
 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๕.๒.๑ จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

๕.๒.๒ ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

 

  
 
 
 
 



๔๙ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕   พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ ๕.๓              มีระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรวิถีพุทธ 
กลยุทธ์  ๕.๓.๑ พัฒนาและส่งเสริมการน าหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
  ๕.๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๕.๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนส่วนงานจัดการศึกษาเข้าสู่ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 
รองอธิกำรบดีผู้รับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ,รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
หน่วยงำนกลำงขับเคลื่อน KPI กองกลาง, กองคลัง, กองกิจการพิเศษ, กองแผนงาน 
หน่วยงำนร่วมปฏิบัติ คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / ส านัก / หลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕.๓.๑ ระดับความส าเร็จของส่วนงานที่น าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

๕.๓.๒ ร้อยละความส าเร็จการติดตามและประเมินผลการท างานด้วยหลักธรรมาภิบาลของทุกส่วนงาน ๗๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๕.๓.๓ ร้อยละของส่วนงานจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๗๐ ๘๐ 

 
 



๕๐ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 โดยสรุปในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
โดยน าวิทยาการเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารมาปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ซึ่งในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับนี้ ได้มีการก าหนดเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี และ
เป้าหมายระยะยาวหรือผลลัพธ์ในระยะ ๕ ปี ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายทอดลงสู่แผน/ 
แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมในแต่ละปี เพ่ือผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยประสบผลส าเร็จ 
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ส่วนที่ ๔ 

กำรบริหำรอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ ๔ 
กำรบริหำรอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดลอ้ม 

 
แนวคิดกำรบริหำรอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
   ในปัจจุบัน ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมและเป็นเรื่องที่ใน
ระดับนานาชาติให้ความส าคัญในแง่เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
จะต้องให้ความส าคัญและตระหนักในการด าเนินการ มหาวิทยาลัยในฐานะที่มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อ
สังคมในฐานะเป็นผู้น าทางวิชาการ ในฐานะองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม         
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเป็นต้นแบบหรือผู้น าในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและสังคม แนวคิดเรื่อง
มหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University ซึ่งจะมีแนวคิดในการบูรณาการการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือให้
การท างานในบรรยากาศท่ีมีความปลอดภัย เนื่องจากในการขับเคลื่อนองค์กรรวมทั้งมหาวิทยาลัยนั้น ที่ผ่านมา
มิติด้านสิ่งแวดล้อมมักจะถูกมองแยกจากมิติด้านเศรษฐกิจ ทั้งท่ีควรจะมองเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะองค์กรหรือ
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการพัฒนาและต้องการการเติบโต ดังนั้น เมื่อมีการเติบโตจึงต้องมีการใช้ทรัพยากร
มากขึ้นและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การลดปริมาณหรือจ านวนการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้ไฟฟ้า
หรือการใช้น้ าจึงไม่ใช่ค าตอบ แต่ค าตอบคือการใช้ไฟฟ้าหรือการใช้น้ าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง
แนวความคิดในเรื่อง Eco University หมายถึง การมองทั้งมิติด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic) และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม (Ecology) ควบคู่กันไป แนวทางในการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่การบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม สิ่งแรกที่ต้องเร่งด าเนินการคือ “ส่งเสริมให้เกิดกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร” โดย
ต้องเร่งรัดในการด าเนินการ ดังนี้  ๑) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ด้วยการใช้
ทรัพยากร การปล่อยของเสียและการใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาแนวทางการ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณของเสีย และการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการออกแบบอาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๒) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
ทรัพยำกร  เช่น การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมด้าน
พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน  ๓) กำรบริหำรจัดกำรขยะ ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือ
กระต ุ้นให้เกิดจิตส านึกในการช่วยกันลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการแยกขยะและพัฒนาจุดคัดแยกขยะที่ได้
มาตรฐาน การพัฒนาระบบจัดการขยะอันตรายที่ได้มาตรฐาน และ ๔) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรควบคุม
อำคำร ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศ ในการออกแบบการก่อสร้าง
อาคารและภูมิทัศน์โดยรอบและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพ้ืนฐานของการสร้างดุลยภาพในมิติ
ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการบริหารจัดการอาคารที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บวกกับ กระแสการ
แข่งขันทางด้านธุรกิจ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน มหาวิทยาลัยต้องวางแผนการปรับกลยุทธ์การ
ใช้อาคารสถานที่ ไม่เพียงให้อาคารสามารถใช้งานได้เท่านั้น แต่จะต้องตอบสนองต่อการบริหารจัดการตาม
พันธกิจหลัก รวมไปถึงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด ในด้านการสร้างรายได้ การวางแผนการใช้
เพ่ือประหยัดพลังงาน ดังนั้นจ าเป็นจะต้องหาวิธีการหรือรูปแบบ ที่จะเข้ามาจัดการ ซึ่งจะต้องเข้าใจถึง  
ความสัมพันธ์บริบทของการปฏิบัติตามพันธกิจกับอาคารสถานที่และบริการที่สนับสนุนการด าเนินงาน ปัจจัยที่
มี ผลกระทบต่อการใช้และการดูแลรักษาและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสิ่งที่ต้องมหาวิทยาลัยจะต้อง
ค านึงถึงได้แก่  
 - ทรัพยากรกายภาพ (Physical resources) ได้แก่อาคาร พ้ืนที่อาคาร ระบบประกอบ  อาคาร 
สถานที่ และบริเวณภูมิทัศน์ อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ (Infrastructure) 
ได้แก่ไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ ฯลฯ ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรกายภาพ 

 - การบริการสนับสนุนต่างๆ (Support service ) ได้แก่การดูแลรักษาอาคาร บริการ อาคาร บริการ
ส านักงาน และบริการทั่วไป  

- บุคลากร (Personal) ได้แก่ บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ใช้บริการจากภายนอก 
 - เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology & IT) เพ่ืออ านวยความสะดวก ความรวดเร็ว

ในการด าเนินธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบ 
        ซึ่งเหล่านี้จะต้องประสานการท างานที่ความสัมพันธ์กัน เพ่ือก่อให้ เกิดผลงานและการ ผลิตสร้าง
รายได้สู่มหาวิทยาลัย แต่เหล่านี้ก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนเช่นกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องตระหนัก ถึงการใช้
การมี และการดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความคุ้มค่า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลของการท างาน
และการผลิต ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะต้องไม่สูงจนกลายเป็นภาระ 
  ระบบบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ เป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่เกิดจากปัญหา การใช้และ การดูแล
รักษาอาคาร การพัฒนาของเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยค่าใช้จ่ายที่มากข้ึน ในขณะที่
งบประมาณขององค์กรมีจ ากัด รวมถึงปัญหาด้านการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ที่ส่งผล กระทบต่อ การใช้งาน 
ความงาม และสภาพแวดล้อม 
  การบริหารจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management) ถือเป็นงานบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เข้า
มาทดแทนการดูแลอาคารสถานที่แบบเดิม อันได้แก่ งานดูแลรักษาอาคาร  (Building Operation and 
Maintenance) งานจัดการอาคาร (Building Management) ซึ่งการบริหารจัดการอาคารสถานที่มิได้มี
จุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคารให้เหมาะกับการใช้งานเพียงอย่างเดียว หากแต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน การลงทุน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามลักษณะงานของการบริหารจัดการสถานที่ซึ่งมีภารกิจ
ตั้งแต่ การวางแผน ควบคุม ประเมินผล รวมทั้งการจัดระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบ ด้วยภารกิจดังกล่าว
ที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการอาคารสถานที่ จึงต้องมีบุคลากร และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
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มาด าเนินการในทุกๆ ด้าน เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อนโยบายขององค์กรให้มากท่ีสุด  
 

รำยละเอียด อำคำร สถำนที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
รำยละเอียดอำคำรที่วัดมหำธำตุ ท่ำพระจันทร์ กรุงเทพมหำนคร 

ที ่ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) ประโยชน์ใช้สอย หมำยเหตุ 
๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (๓ ชั้น ๑ หลัง) 
๒,๔๐๐ เป็นส านักงาน/ 

ที่เรียน 
เป็นสมบัติของ
มหาวิทยาลัย 

๒ อาคารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  
(๒ ชั้น ๑ หลัง) 

๗๗๘ เป็นส านักงาน/ 
ที่เรียน 

เป็นสมบัติของวัด
มหาธาตุ 

๓ อาคารบริหารทางการศึกษา 
(โรงพิมพ์) (๒ ชั้น ๑ หลัง) 

๑,๑๔๔ ที่ตั้งโรงพิมพ์ เป็นสมบัติของวัด
มหาธาตุ 

๔ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร  
(๓ ชั้น ๑ หลัง) 

๓๕๔ ที่จ าหน่ายวัสดุ 
การศึกษา 

เป็นสมบัติของวัด
มหาธาตุ 

 รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๔,๖๗๗ 
 
ที่มำ ฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 
รำยละเอียดอำคำรที่วัดศรีสุดำรำม เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 

 

ที ่ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) ประโยชน์ใช้สอย 
๑ อาคาร ๑ (๔ ชั้น ๑ หลัง) ๙๔๔ เป็นส านักงาน/ที่เรียน 
๒ อาคาร ๒ (๔ ชั้น ๑ หลัง) ๙๑๘ เป็นส านักงาน/ที่เรียน 
๓ อาคาร ๓ (๔ ชั้น ๑ หลัง) ๙๑๘ เป็นส านักงาน/ที่เรียน 
๔ อาคาร ๔ (๒ ชั้น ๑ หลัง) ๕๗๓ เป็นส านักงาน/ที่เรียน 
๕ อาคาร ๕ (๒ ชั้น ๑ หลัง) ๕๖๐ เป็นส านักงาน/ที่เรียน 
๖ อาคารสังฆิกเสนาสก์ (๑ ชั้น ๑ หลัง) ๗๖.๕๐ เป็นที่เก็บพัสดุ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๓,๙๘๙.๕๐  

ที่มำ ฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

รำยละเอียดอำคำรที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 
 

ที ่ ชื่ออำคำร/จ ำนวน 
พื้นที่ใช้สอย

(ตรม.) 
ประโยชน์ใช้สอย 

๑ อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก (๑ หลัง) ๑,๒๐๐ เก็บรวมรวมพระไตรปิฎก 
๒ อาคารส านักงานอธิการบดี (๑ หลัง) ๔,๒๐๐ เป็นส านักงาน 
๓ อาคาร ๗๒ ปีพระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน) (๑ หลัง) ๑๔,๙๓๓ ฉันอาหาร/รับประทานอาหาร 
๔ อาคารเรียนรวม (๘ หลังเชื่อมติดกัน) ๓๕,๐๐๐ เป็นส านักงานและห้องเรียน 
๕ อาคาร ๙๒ ปีปัญญานันทะ (๑ หลัง) ๓,๘๘๔.๔๐ เป็นที่พักรับรอง 
๖ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ(๑ หลัง) ๔,๒๐๐ เป็นห้องสมุดและสถานที่ศึกษา

ค้นคว้าวิจัย 
๗ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร (๑ หลัง) ๓,๘๘๔.๔๐ จ าหน่ายหนังสือและจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา 
๘ อาคารหอพักนิสิต ( จ านวน ๒ หลัง) ๒๔,๐๐๐ เป็นที่พักของนิสิต 
๙ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา ๑๒,๐๐๐ เป็นห้องประชุม/สัมมนา 

๑๐ อุโบสถกลางน้ าสองชั้น (๑ หลัง) ๓,๖๙๐ เป็นสถานที่ท าวัตร-สวดมนต์ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๑๐๖,๙๙๑.๘๐ 

ที่มำ ฝ่ายอาคารสถานที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 
อำคำรสถำนที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (คณะ/ส่วนกลำง) 

 

ที ่ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
๑ อาคารเรียนรวม ๘ เหลี่ยม สูง ๖ ชั้น (คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์) 
๓๕,๐๐๐ 

 

 
อำคำรสถำนที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (ส่วนภูมิภำค : วิทยำเขต/วิทยำลัย) 

 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
๑ วิทยาเขตหนองคาย ๑) อาคารพระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี) 

(๒) อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓) อาคารปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 

๒,๙๐๑.๖ 
๑,๑๘๘ 
๘๔๐ 
๒๔๐ 



๕๖ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
(๔) อาคารศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน (สถานีวิทยุ 89.50 MHz) 
(๕) อาคารพระสุนทรธรรมธาดา (บุญเลิศ เขม
จารี) 
(๖) อาคารพระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) 
(๗) อาคารหอฉัน 
(๘) อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 
 

 
๓๒๐ 

 
 

๒,๕๕๖ 
๒๔๐ 
๘๘๐ 

๒ วิทยาเขตเชียงใหม่ (๑) อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
(อาคาร มจร. ๑) 
(๒) อาคารช้อย นันทาภิวัฒน์ (มจร ๒) 
(๓) อาคารสถาบันวิทยบริการ (ธีรศักดิ์ ไพโรจน์
สถาพร) 

๒,๐๑๓.๔๕ 
 

๗๘๔ 
๑,๙๓๔ 

๓ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (๑) อาคาร ๑  
(๒) อาคาร ๒  
(๓) อาคารฐานพระ  
(๔) อาคารวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ 

๖,๙๒๔ 

๔ วิทยาเขตขอนแก่น (1) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร)  
(2) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสณมหาเถร) 
(3) อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา 
(4) อาคารพิมลธรรมวรรณิสสรอุทิศ (สถานี
วิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสน) 
(5) กุฏิพระพรหมสิทธิ (อาคารรับรอง) 
(6) อาคารหอฉันพระพิมลธรรม (อาจ อาสภ
มหาเถร ) 
(7) อาคารหอพักสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว 
อุปเสณมหาเถร) 

๖,๔๐๐ 
 

๑,๘๗๕.๖ 
 

๖,๔๐๐ 
 

๑๔๔ 
 

๖๐๘ 
2,๔0๐ 

 
๖,๕๔๐ 

๕ วิทยาเขตนครราชสีมา (๑) อาคารเรียนรวม ๖ ชั้น ๓๓,๙๗๕.๕๐ 



๕๗ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
(๒) อาคารเรียนบัณฑิตศึกษารัชดานุสรณ์  
(ครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาเขตนครราชสีมา) 
(๓) อาคารพระเทพวิทยาคม  
(ห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(๔) อาคารสถานีวิทยุ มจร 
(๕) อาคารที่พักรอรถส าหรับนิสิต 

๖ วิทยาเขตอุบลราชธานี (๑) อาคารศาลาปฏิบัติธรรม 
(๒) อาคารมกรพงศ ์(พัสดุครุภัณฑ์) 
(๓) อาคารสหกรณ์ (สนง.พระสอนศีลธรรม) 
(๔) อาคารพระราชรัตโนบล (พิมพ์ นารโท) 
(๕) อาคารห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๖) อาคารพระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ์ สมกิตฺติ) 
(๗) โดมหอฉันท ์
(๘) อาคารส านักงานรองอธิการบดี 

๔๕๐ 
๔๔๔ 
๔๔๔ 

๕,๕๖๘ 
๑,๔๒๖ 
๕,๕๖๘ 
๒,๗๖๕ 
๑๕๐ 

๗ วิทยาเขตแพร่ (๑) อาคารหอพักนิสิต 
(๒) อาคารองค์การบริหารจังหวัดแพร่อุปถัมภ์ 
(๓) อาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ์ 
(๔) อาคาร ๙๐๐ ปี พระมหาโพธิวงศาจารย์(สุจี 
กตสาร) 
(๕) อาคารหอฉัน 
(๖) อาคารผลิตและบรรจุน้ าดื่ม 
(๗) อาคารหอพักนิสิต 
(๘) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๙) หอประชุมใหญ่ ๘๐๐ ที่นั่ง 

๙,๗๐๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ วิทยาเขตสุรินทร์ (๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
(๒) อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓) อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 
(๔) อาคารส านักงานวิทยาเขต (เก่า) 
(๕) ศาลาอเนกประสงค์ (หลวงตาชี) 
(๖) อาคารกุฎีรับรอง 

๒,๖๐๑ 
๑,๓๖๘ 
๑,๓๑๓ 
๒๐๔ 
๗๒๙ 
๒๘๐ 



๕๘ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
(๗) อาคารรับรอง(กุฎีสมเด็จฯ) 
(๘) อาคารอเนกประสงค์ 
(๙) อาคารศาลาปฏิบัติธรรม 
(๑๐) อาคารพระธรรมโมลี (สนง.วข. ใหม่) 
(๑๑) อาคารพระพรหมบัณฑิต 

๑๖๒ 
๖๒๑ 
๘๐ 

๑,๗๗๖ 
๓,๒๘๓ 

๙ วิทยาเขตพะเยา (๑) อาคาร มจร ต าบลแม่กา ๓ ชั้น 
(๒) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีฯ มจร ต าบลแม่กา 
(๓) หอประชุม ๘๐ ปี พระเทพญาณเวท ี
(๔) ศาลาเอนกประสงค์ 
(๕) ห้องสุขาข้างศาลาเอนกประสงค์ 
(๖) ที่พักพระนิสิต 
(๗) ห้องน้ าลานปฏิบัติธรรม 
(๘) โรงจอดรถผู้บริหาร 

๒,๑๖๓ 
๑,๔๕๖ 
๑,๐๔๕ 
๕๔๖ 
๑๔๔ 
๒๘๐ 
๑๒ 
๗๒ 

๑๐ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส (๑) อาคารหอสมุดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(๒) อาคารพระปริยัติธรรมธรรมโมลี (สมศักดิ์ 
อุปสโม) – ทรงศักดิ์ – จรัญเอาฬาร –
ประชาราษฎร์อุปถัมภ์ 
(๓) อาคารภัทรศาลา พระพรหมโมลี (เตชะ
วิบูลย์อุปภัมภ์) 

๖๑๒ 
๒,๒๖๘ 

 
 

๑๔๔ 

๑๑ วิทยาเขตนครสวรรค์ (๑) อาคารอ านวยการ (อาคารพระวิสุทธาธิบดี 
เจ้าคณะภาค ๔) 
(๒) อาคารพระเทพญาณมุนี 
(๓) อาคารอาคารอัครวงษ์ 
(๔) อาคารเรียนรวม (อาคารพระเทพวิทยาคม 
“หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ”) 
(๕) อาคารเรียน  (อาคาร ส.มหารัช.-) 
(๖) อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
(๗) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๘) อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  
พรรษา 

๗๖๕ 
 

๑๖๐ 
๑๖๐ 

๓,๕๘๗ 
 

๒,๘๔๒ 
๓,๐๙๐ 
๑,๕๙๐ 
๖,๔๐๐ 
๑,๕๐๐ 



๕๙ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
(๙) อาคารหอฉันพระเทพญาณมุนี 

๑๒ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม (๑) อาคารพระพรหมบัณฑิต จ านวน ๑ หลัง 
แบ่งเป็น ๒ โซน ได้แก่ ๑. โซนเอ (อาคารเรียน
หลัก) ความสูง ๔ ชั้น  ๒. โซนบี (อาคารเรียน
รวม) ความสูง ๔ ชั้น 

๑๐,๗๐๕ 

๑๓ วิทยาลัยสงฆ์เลย (๑) อาคารเรียนสมเด็จพุฒาจารย์  
(เก่ียว อุปเสโน) 
(๒) อาคารเรียนพระพรหมเวที  
(สนิท ชวนปญฺโญ) 
(๓) อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๔) อาคารส านักงาน(พระครูภาวนาวิสุทธิญาณ) 
(๕) อาคารหอพักอาคันตุกะ 
(๖) อาหารสถานีวิทยุ 
(๗) อาคารบรรณาคาร 
(๘) โรงอาหาร 
(๙) อาคารโดม 

๑,๑๓๔ 
 

๑,๑๓๔ 
 

๑,๑๓๔ 
 

๑๙๒ 
 

๙๖ 
๖๔ 

๑๔๔ 
๔๐๐ 

๑๔ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน (๑) อาคารเรียน ๑  
(๒) อาคารเรียน ๒   
(๓) อาคารบุญชุม  
(๔) อาคารหอพักน าพร-โชติชัย-ไวว่อง   
(๕) อาคารหอฉัน   
(๖) อาคารส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน   
(๗) อาคารหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์   
(๘) อาคารอเนกประสงค์   
(๙) อาคารศูนย์วิทยบริการ 

๒,๔๕๐ 
๒,๔๕๐ 
๒๖๔ 
๕๖๐  
๗๐๐ 

๑,๖๕๐ 
๔,๕๕๐ 
๑,๓๕๐ 
๑,๓๕๐ 

๑๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (๑) อาคาร ๑ (๒) อาคาร ๒ (๓) อาคาร ๓ ๒,๘๗๗ 
๑๖ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  ๑) อาคารสังฆประชาสรรค์ (๒๕๔๖) 

(๒) อาคารเรียนรวม (๒๕๔๘)  
๓,๖๐๘ 
๒,๘๘๐ 
476 



๖๐ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
(๓) อาคารหอประชุมใหญ่(พระราชปริยัตยาลังการ) 

(๔) อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

(๕) อาคารส านักงานวิทยาลัย 
(๖) อาคารพระพรบัณฑิต 

1,380 
1,690 

11,055 

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี (๑) อาคารส านักงาน 
(๒) อาคารเรียน 
(๓) อาคารเอนกประสงค์ ๑ (หอประชุม) 
(๔) อาคารเอนกประสงค์  ๒ (หอฉัน) 
(๕) อาคารหอสมุด 
(๖) อาคารพุทธวิหาร 
(๗) อาคารเอนกประสงค์  ๓ 

๔๘๐ 
๕๖๐ 
๓๗๔ 
๒๘๐ 
๖๐๐ 
๔๘ 

๒,๕๒๐ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คสล. ๓ ชั้น  ๒,๔๑๖ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร (๑) อาคารเรียนรวม   

(๒) อาคารที่พัก  
๖,๒๙๐ 
๘๔๓ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (๑) อาคารศาลากลาง มีทั้งหมด ๓ ชั้น 
(๒) อาคารหอประชุม 
(๓) โรงอาหาร 

๑,๑๕๐.๘๖ 
๒๒๙.๓๖ 
๑๘๕.๖๓ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง (๑) อาคารพระปริยัติธรรม 
(๒) อาคารปฏิสังขรณ์พระสุนทรมุนี ปี ๗๒ 

๙๖๐ 
๙๐๐ 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ (๑) อาคารหอประชุมพระเทพวรมุนี 
(๒) อาคาร “สมเด็จพระพุฒาจารย์”  
     (เก่ียว อุปเสโน) 
(๓) อาคารหอสมุด “อาคาร ๗๙ ปี  
     หลวงปู่ธัมมา  พิทักษา” 
(๔) อาคารรับรอง “วิบูลธรรมภาณ” 
(๕) อาคารสมเด็จพระธีรญาณมุนี  
    (ธีร์  ปุณฺณโก ป.ธ.๙) 
(๖) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

๑,๓๒๐ 
๑,๐๕๓ 

 
๔๘๐ 

 
๒๗๐ 
๓๗๕ 

 
๓,๔๐๘ 

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ (๑) อาคารพระยาภักดีชุมพล (๑) 
(๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

๑,๓๕๐ 
๑,๓๕๐ 
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ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
(๓) อาราคพระยาภักดีชุมพล (๒) 
(๔) อาคารหอประชุมสงฆ์พญาแล 
(๕) อาคารหอฉัน 
(๖) อาคารหอพักนิสิต 

๑,๓๕๐ 
๙๕๐ 
๓๔๐ 
๒๗๐ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
เพชรบูรณ์ 

(๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 
(๒) อาคารที่พักนิสิต ๔ หลัง 

๑,๓๐๒ 
๖๒๔ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑. อาคารพระธรรมวโรดม    
๒.อาคารหอประชุมพระราชธรรมโสภณ  
(จ าปี จนฺทธมฺโม)      
๓. อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๔. กุฏิรับรองสมเด็จพระพุฒาจารย์  
๕. แผนงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม  
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด   
๖. อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  
๗.  อาคารปฏิบัติธรรม  

๑,๒๑๐    
๕๔๐   

 
๖๔๘ 

๑๘๕.๓ 
 ๒,๔๐๔ 

 
๒๔๐ 
๓๖๐ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี (๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (อาคาร ๑) 
(๒) อาคารมงคลเทพมุนี (อาคาร ๒) 

๒,๑๖๐ 
๒,๑๖๐ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี 

อาคารเฉลิมราชกุมารี ๒,๖๘๙.๒ 

๒๘ วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ 

อาคารเรียน IBSC ๒,๒๕๐ 

๒๙ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี อาคารเรียน ๔ ชั้น วัดหนองขุนชาติ 
จ านวน ๑ หลัง กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร จ านวน ๔ ชั้น 

๗,๖๐๐ ตารางเมตร 

๓๐ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี อำคำรที่ ๑ อาคารสามัคคีรังสรรค์ ๔ ชั้น 
อำคำรที่ ๒ อาคารอเนกประสงค์ (ส านักงาน)  
๒ ชั้น (อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง และได้
ด าเนินตรวจรับแล้วถึง งวดที่ ๔) 

๓,๙๙๖ 
๙๖๐ 

๓๑ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี อำคำร ๑  อาคารหลวงพ่อพัฒน์นารโท 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก๒ ชั้น กว้าง ๙ เมตร  

๗๐๒ 
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ที ่ วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์ ชื่ออำคำร/จ ำนวน พื้นที่ใช้สอย(ตรม.) 
ยาว ๓๐ เมตร 
อำคำร ๒ อาคารพระศรีปริยัตโยดม 
อาคารคอนกรีตก่ึงไม้ ๒ ชั้นกว้าง ๙ เมตร 
ยาว ๔๕ เมตร 
อำคำร ๓ : อาคารพระศรีปริยัตยาภรณ์  
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น  กว้าง ๑๐ 
เมตรยาว ๔๒ เมตร 

 
๘๑๐ 

 
 

๑,๒๖๐ 

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมวัดป่าประดู่ (พระ
อารามหลวง) อาคาร ๔ ชั้น จ านวน ๑ หลัง 

๑,๕๑๓.๕๐ 

๓๓ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๑) อาคารห้องสมุดสารสนเทศ   
๒) อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
นครจ าปาศรีสมัยทวารวดี สูง ๓ ชั้น 
๓ )  อ า ค า ร ห อ ป ร ะ ชุ ม ฯ  วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ์
มหาสารคามสูง ๑ ชั้น 
๔) อาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม สูง ๓ ชั้น (อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๕) อาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกชรณ 
ราชวิทยาลัย สูง ๔ ชั้น (อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถึงงวดงานที่ ๘) 

๖๘๘ 
๒,๗๕๒ 

 
๑,๐๘๖ 

 
๒,๔๒๐ 

 
 

๕,๒๓๐ 
 

 

๓๔ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรี
ไพบูลย์    

อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ 
อาคาร ๔ ชั้น จ านวน ๑ หลัง 

๕,๐๔๐ 

๓๕ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี ๑) อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมวัดใหญ่อินทาราม 
(พระอารามหลวง) อาคาร ๕ ชั้น จ านวน ๑ หลัง 
๒) อาคารหอประชุมพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี 
อาคารชั้นเดียว จ านวน ๑ หลัง  

๔,๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

๓๖ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรี
สุวรรณภูม ิ

อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมมหาวีรานุวัตร วัด
ป่าเลไลยก์วรวิหาร อาคาร ๓ ชั้น จ านวน ๑ 
หลัง 

๒,๖๖๒ 
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 จากข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งที่มีในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จากข้อมูลข้างต้นที่แสดงให้เห็น มหาวิทยาลัยจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการอาคารและ
สถานที่ อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยต้องเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการมีอยู่ การวางแผนซ่อมแซม 
ปริมาณการใช้ทรัพยากรสนับสนุน และการวางแผนการใช้ประโยชน์หรือหารายได้จากทรัพยากรดังกล่าว อีก
ทั้ง วางแผนการปรับภูมิทัศน์ หรือสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนา ที่
ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย          
สีเขียว (Green University) ต่อไปในอนาคตอันใกล ้
  
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ 
 เพ่ือให้การบริหารอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เหมาะสม ปลอดภัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่ งยืน (Sustainable 
University) โดยแนวทางการบริหารจัดการที่ต้องมุ่งเน้น ควรมีไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน ได้แก่ 
 ๑ ด้านสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม รวม
ไปถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษา 
และตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๒. ด้านสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยต้องมุ่งเน้นการพัฒนา การดูแลรักษา และจัดหาระบบ
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อม และรองรับการด า เนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่  
 ๓. ด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยต้องมุ่งเน้นการพัฒนาระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในด้านชีวิต 
และทรัพย์สิน ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย 
  
 จากแนวทางการบริหารจัดการอาคารสถานที่ทั้งสามด้านนั้น สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการอย่า
เร่งด่วนคือการส ารวจ และจัดท าผังภูมิทัศน์ แผนการใช้งานอาคารสถานที่ แผนการบ ารุงรักษา  ซึ่งจะต้องท า
เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการได้จริง   
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ส่วนที่ ๕ 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
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ส่วนที่ ๕ 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ (Strategic Monitoring & Evaluation) ถือได้ว่าเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายที่ส าคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ  เมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าประสงค์หรือไม่มากน้อยเพียงใด ซึ่งในกรณีที่พบว่า
ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ก็จะน ามาสู่การปรับกลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  จะให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินผลใน ๒ ส่วนที่ส าคัญ คือ   
  ส่วนที่ ๑  จะติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ในทุกปี  
  ส่วนที่ ๒  จะติดตามและประเมินผลโครงการซึ่งถือว่าเป็นโครงการส าคัญเชิงรุก ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาฯ ในทุกปี โดยผู้รับผิดชอบ จะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินโครงการตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด  
  ส าหรับการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ทั้งฉบับ นั้นจะแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ ๑  เป็นการประเมินผลครึ่งแผน คือหลังจากผ่านพ้น ๒ ปีแรก คือปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ จะ
มีการประเมินผลและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมแผนงบประมาณประจ าปี    พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ระยะที่ ๒  เป็นการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ทั้งฉบับ กล่าวคือ เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ  ผ่านพ้น ๕ ปี 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แล้ว จะมีการประเมินผลและเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ในช่วง
การประชุมแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๗๐ 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ที่จะกล่าวถึงต่อไป ประกอบด้วย ๓ หัวข้อ ดังนี้ 
  ๑.  วงจร PDCA และ การปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ 
  ๒.  ขอบเขต และช่องทางของการติดตามและประเมินผล 
  ๓.  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯและโครงการ รอบระยะเวลาประเมินผล และ
ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลแผนพัฒนาฯ และโครงการ 
๕.๑ วงจร PDCA และ กำรปรับแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ  
  กระบวนการวางแผนที่น าเสนอโดย เดมมิ่ง (Deming) มองว่า กระบวนการของการวางแผน         
ที่ เรียกว่า PDCA นิยมน ามาใช้อย่างมากในองค์การต่าง ๆ โดยเฉพาะการน าไปใช้ในการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์การ (Total Quality Management: TQM)  โดย PDCA ประกอบไปด้วย   การวางแผน (Plan)  การน า
แผนไปปฏิบัติ (Do)  การตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม (Check)  และการปรับปรุงแก้ไข (Action)  จะ
เห็นได้ว่า ในกระบวนการ PDCA  มีการตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม  ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ
ของการวางแผน โดยเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการน าแผนไปปฏิบัติ (Do) ด้วยการตรวจสอบหรือการติดตาม
ควบคุม (Check) ซึ่งเป็นการน าผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดในแผนที่วางไว้  ถ้า
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หากพบว่า  ผลการปฏิบัติงานจริงไม่ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้   ก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข (Action)  เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนต่อไป   วงจร  PDCA  นี้จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด  ซึ่งจะท าให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา (Continuous Improvement)  เพ่ือ
หาทางให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ในแผนส าหรับแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ฉบับนี้  เมื่อขั้นตอนการวางแผน (Plan) เสร็จสิ้น มีการน า
โครงการต่างๆ  ในแผนไปปฏิบัติ (DO) ในแต่ละปี จะมีการตรวจสอบ หรือการติดตามควบคุม (Check) โดย
การน าผลงานที่ปฏิบัติได้จริงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละปี ผลที่ได้จากการตรวจสอบหรือการ
ติดตามควบคุมอาจเป็นไปได้ใน ๒ กรณี คือ ผลงานที่เกิดขึ้น เป็นไปตามแผนที่วางไว้กับผลงานที่เกิดขึ้นไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งในกรณีหลังก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไข (Action) ซึ่งจะต้องน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุและน ามาสู่การก าหนดแนวทางแก้ไขต่างๆ ต่อไป   
นอกจากนี้แล้ว ด้วยสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ แต่ละช่วงเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป  
  ดังนั้น การปรับแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็น
ลักษณะเป็นแผนที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Rolling Plan) คือ มีการปรับเปลี่ยน หรือ
ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยรอบอยู่ตลอด และเป็นแผนที่มีความเป็นไปได้ที่จะสัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมายที่ทบทวนและก าหนดขึ้นใหม่ไว้ด้วย  ในการปรับแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓    ในแต่ละปีจะมี
วิธีการด าเนินการ คือ ทบทวน SWOT ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป  ทบทวนกลยุทธ์โดยก าหนดให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ SWOT และต าแหน่งยุทธศาสตร์
ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ   ทบทวนโครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปในแต่ละปี  โดยใช้ผลการประเมินโครงการ 
/แผนงาน มาพิจารณาว่าควรจะด าเนินการต่อหรือไม่ หรือควรมีการปรับเป้าหมายใดๆ บ้าง หรือจะเพ่ิมเติม
โครงการใหม่ๆ  เป็นต้น    
  สุดท้ายหากการปรับแผนพัฒนาฯเป็นการปรับใหญ่ หรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเป็นอย่างมาก  ก็
อาจมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนข้อความในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้    
  ส าหรับการปรับแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓  จะมีการปรับทุกปี  ซึ่งการปรับแผนนี้เป็นการ
ย้อนกลับเข้าสู่วงจร PDCA อีกครั้ง  คือเริ่มด้วยกระบวนการวางแผน (Plan) ต่อด้วยการน าแผนไปปฏิบัติ (Do) 
ตามด้วยการตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม (Check) และท้ายสุดเป็นการปรับปรุงแก้ไขแผน(Action)  จึง
นับได้ว่าเป็นวงจรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้กระบวนการ หรือขั้นตอนต่างๆ ของการปรับ
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓  รวมทั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ยังคงใช้วิธีการเดียวกันกับการจัดท า
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓  ที่เริ่มจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) การ
รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีกองแผนงาน ท าหน้าที่สนับสนุนในฐานะทีม
ยุทธศาสตร์หรือที่เรียกว่า OSM  (Office Of Strategy Management) เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาฯ แล้ว
เสร็จ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติใช้เป็นแผนพัฒนาฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
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๕.๒ ขอบเขต และช่องทำงของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผล จะประเมินตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ระยะ          
ที่ ๑๓ ส่วนโครงการที่จะมีการด าเนินงานในแผนปฏิบัติการประจ าปีนั้น  จะมีการประเมินตามตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต (Output) และระดับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ (Outcome)  ของโครงการ/ กิจกรรม  โดยจะมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานในลักษณะเป็นการรายงานผลการด าเนินการของโครงการแล้วท าการสรุปผลเป็น
รายงานในภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓  และแผน /แผนงาน / โครงการ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยฯ  ตามล าดับ  นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่ง
เป็นปีแรกของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้   มหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานตามตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบ โดยจะจัดให้มีการน าเสนอต่อประชาคมของมหาวิทยาลัย    ทั้งนี้ เพ่ือ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อไป 
 
๕.๓  วิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ ระยะที่ ๑๓  
 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓  และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ และรอบ
ระยะเวลาการประเมิน  ทั้ง ๕ ปี ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ระยะที่ ๑๓  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในส่วน
ของการติดตามและประเมินผล จะมีการติดตามตั้งแต่ระดับเล็กสุดคือระดับกิจกรรม / โครงการ /แผนงานและ
แผน จนถึงระดับใหญ่สุดคือ ระดับแผนพัฒนาฯ  ซึ่งการประเมินในแต่ละระดับ จะเป็นดังนี้ 
  ระดับแผนงำน/ โครงกำร/ กิจกรรม หลังจากแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓  ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว  โครงการต่างๆในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มมีการด าเนินการจนครบ  ในแต่
ละไตรมาสจะมีการรายงานผลการด าเนินงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดทั้งแผนงาน
และแผนงบประมาณ โดยการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) และระดับ
ผลผลิต (Output) ของแต่ละโครงการ ที่ก าหนดไว้กับผลการด าเนินงาน และเปรียบเทียบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ กับผลการใช้จ่ายจริงที่ก าหนดไว้ในแผน  ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม)  
ไตรมาสที่ ๒  (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม)  ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน)  และไตร
มาสที่ ๔ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน)  และเมื่อครบทั้งปี (๔ ไตรมาส) จะมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการประเมินทั้งผลผลิตและผลลัพธ์  ของ
โครงการ เพ่ือเสนอที่ประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป การประเมินผลนี้จะ
ด าเนินการทุกปี 
  ระดับแผนปฏิบัติกำร เป็นการสรุปผลการด าเนินงานให้เห็นในภาพรวมของแผน พร้อมกับระบุ
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  การจัดท า
รายงานผลการประเมินระดับแผนนี้ เป็นการประเมินในระดับผลลัพธ์หรือ Outcome ของแผน และจะจัดท า
พร้อมกันกับระดับแผนงาน / โครงการ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ต่อไป การประเมินผลนี้จะด าเนินการทุกปี 



๖๘ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

  ระดับแผนพัฒนำ จะมีการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ทั้งฉบับ  ว่าสามารถด าเนินการ
ได้บรรลุเป้าประสงค์ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่  (ระดับผลลัพธ์หรือ Outcome)  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
และพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน และตามมุมมอง  ๔  มิติ ของ Balanced Scorecard  ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ  ระยะที่ ๑๓   อันได้แก่  ด้านประสิทธิผล  ด้านคุณภาพการบริการ  ด้านประสิทธิภาพและด้าน
การพัฒนาองค์กร   ในขณะเดียวกันก็รายงานถึงปัญหาอุปสรรคที่ควรน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการปรับ
แผนพัฒนาฯ  ระยะท่ี ๑๓  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย   การประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓  นี้จะใช้ข้อมูลจาก
รายงานการประเมินผลทั้งระดับแผน แผนงาน /โครงการประจ าปีของแต่ละปี มาสรุปเป็นผลการประเมิน  ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งผลผลิต (Output), ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)  ที่มีต่อนิสิตและประชาชนที่
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ฉบับนี้ด้วย    ดังนั้น จึงจะให้ผู้มีส่วนได้
เสียเข้ามามีส่วนร่วม โดยจะน าเสนอแผนตลอดจนผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป  
  การประเมินผลจะจัดท า ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก เมื่อครบครึ่งแผน คือเมื่อสิ้น ๒ ปีแรก           
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) และครั้งที่สอง เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓  ทั้งฉบับ  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
  ส่วนงานที่รับผิดชอบในการรายงานและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ รวมทั้งโครงการ
ต่างๆ  คือ  จ าแนกเป็นผู้ที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส ได้แก่  ผู้รับผิดชอบโครงการ
ซึ่งอาจจะมีส่วนงานเดียว หรือหลายส่วนงานก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าโครงการนั้น   มีผู้รับผิดชอบกี่ส่วนงาน  ส่วนการ
ประเมินผลทั้งในระดับโครงการ/แผนงาน ระดับแผน และระดับแผนพัฒนาฯ นั้น ให้ประเมินโดยฝ่ายวิเคราะห์
นโยบายและแผน และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลในทุกระดับ
พร้อมกับน าเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพ่ือทราบต่อไป 
 อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓  ตาม
แนวทางที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  มหาวิทยาลัยฯ จะเริ่มให้มีการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ  รัฐ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ที่มุ่งประเมินการ
ด าเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ที่สมดุล
กับทรัพยากรที่ใช้ ซึ่งผลลัพธ์นั้นเป็นได้ทั้งผลส าเร็จ และผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยจะมี
การประเมินความคุ้มค่าตามกรอบและตัวชี้วัดที่ “ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ” ก าหนดไว้ทั้ง ๓ ด้านคือ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจและ
ด้านผลกระทบ ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์ของรัฐและประชาชนของประเทศโดยรวม 
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SWOT Analysis 
S O 

S ๑ มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 
S ๒ มีหลักสูตรที่โดดเด่นในการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
S ๓ บัณฑิตมีความรู้ดีมีคุณธรรมน าสังคมสันติสุข 
S ๔ สภาพแวดล้อมเหมาะสมและเอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและ 
องค์กรวิถีพุทธ 
S ๕ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
S ๖ ได้รับการยอมรับเรื่องการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
S ๗ มีเครือข่ายทางการศึกษาท่ีครอบคลุมทั่วภูมิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

O ๑ การจดักลุ่มมหาวิทยาลัยส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตน 
ได้อย่างชัดเจน 
O ๒ แนวคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและ EdPEx 
O ๓ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมีความหลากหลาย 
O ๔ การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุส่งผลให้มหาวิทยาลยัพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
ที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
O๕ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมส่งผลท าให้เกดิความตอ้งการก าลังคน 
ที่มีความรู้คู่คณุธรรม 
O ๖ มีเครือข่ายศิษย์เกา่และศิษยป์ัจจุบันท่ีเข้มแข็ง 
O ๗ ความเป็นนานาชาติเปดิโอกาสให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสตูรและบริการการ 
วิชาการรวมทั้งสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

W T 
W๑ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ 
W๒ บุคลากรขาดทักษะการท างานแบบMulti-Functional 
W๓ การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยยังมีน้อย 
W๔ ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีจ านวนน้อย 
W๕ ระบบและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง 
W๖ นิสิตระดับปริญญาตรีขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
W๗ การประสานงานระหวางส่วนงานในส่วนกลางกับภูมิภาคขาดความคล่องตัว 

T๑ นโยบายรัฐให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าด้านสังคมศาสตร์ 
T๒ งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐไมเ่พียงพอ 
T๓ สถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขนัท่ีเข้มข้นรวมถึงการเปดิโอกาสให้บรรพชิตเข้า 
เรียนมากขึ้น 
T๔ ค่านิยมการเลยีนแบบวัฒนธรรมต่างชาติในกลุม่เยาวชนมผีลกระทบด้านลบต่อ 
การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
T๕ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
T๖ ชีวิตวิถีใหม่  (New Normal) ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของมหาวิทยาลัย 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน IFE MATRIX 
Internal Factors Weight Rating Score 

จุดแข็ง(Strengths)    
S๑ มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา ๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ 
S๒ มีหลักสตูรที่โดดเด่นในการบรูณาการพระพุทธศาสนากบัศาสตรส์มัยใหม่ ๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ 
S๓ บัณฑิตมีความรู้ดีมีคุณธรรมน าสังคมสันติสุข ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 
S๔ สภาพแวดล้อมเหมาะสมและเอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและองค์กรวิถีพุทธ ๐.๐๕ ๒ ๐.๑๐ 
S๕ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 
S๖ ได้รับการยอมรับเรื่องการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 
S๗ มีเครือข่ายทางการศึกษาท่ีครอบคลุมทั่วภูมภิาคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๐.๑๐ ๔ ๐.๔๐ 

รวมจุดแข็ง ๐.๕๐  ๒.๑๐ 
จุดอ่อน(Weaknesses)    
W๑ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการบริหารจดัการ ๐.๑๐ ๒ ๐.๒๐ 
W๒ บุคลากรขาดทักษะการท างานแบบMulti-Functional ๐.๐๕ ๒ ๐.๑๐ 
W๓ การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยยังมีน้อย ๐.๐๕ ๒ ๐.๑๐ 
W๔ ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีจ านวนน้อย ๐.๐๕ ๒ ๐.๑๐ 
W๕ การน าผลการวิจยัไปสู่การปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ยังมีน้อย ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 
W๖ นิสิตระดับปริญญาตรีขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ 
W๗ การประสานงานระหว่างส่วนงานขาดความคล่องตัวและขาดความชัดเจน ๐.๐๕ ๑ ๐.๐๕ 
W๘ ระบบและบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง ๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ 

รวมจุดอ่อน ๐.๕๐  ๑.๔๐ 
รวมปัจจัยภำยใน ๑.๐๐  ๓.๕๐ 

ค่ำควำมแตกต่ำงจำกค่ำกลำง(Medium/Mean=๓.๐๐) +๐.๕ 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก EFE MATRIX 
External Factors Weight Rating Score 

โอกำส(Opportunity)    
O๑ การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตนได้อย่างชัดเจน ๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ 
O๒ แนวคิดการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลและEdpex ๐.๑๐ ๔ ๐.๔๐ 
O๓ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมีความหลากหลาย ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 
O๔ การเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายสุ่งผลให้มหาวิทยาลยัพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ 
O๕ การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลท าให้เกดิความตอ้งการก าลังคนท่ีมีความรู้คู่คณุธรรม ๐.๑๐ ๔ ๐.๔๐ 
O๖ เครือข่ายศิษยเ์ก่าและศิษย์ปจัจุบันมีบทบาททางสังคม ๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ 
O๗ ความเป็นนานาชาตเิปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสตูรและบริการการวิชาการรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ 

รวมโอกำส ๐.๕๐  ๑.๙๕ 
อุปสรรค(Threats-T)    
T๑ นโยบายรัฐให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าด้านสังคมศาสตร์ ๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ 
T๒ งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลง ๐.๑๐ ๓ ๐.๓๐ 
T๓ สถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันที่เข้มข้นรวมถึงการเปดิโอกาสให้บรรพชิตเข้าเรียนมากขึ้น ๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ 
T๔ ค่านิยมการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติในกลุม่เยาวชนมผีลกระทบด้านลบต่อการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ๐.๐๕ ๒ ๐.๑๐ 
T๕ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙(Covid-๑๙) ๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ 
T๖ รูปแบบชีวิตวิถีใหม่(New Normal)ส่งผลกระทบต่อการปรบัตัวของมหาวิทยาลัย ๐.๑๐ ๕ ๐.๕๐ 

รวมอุปสรรค ๐.๕๐  ๑.๘๕ 
รวมปัจจัยภำยนอก ๑.๐๐  ๓.๘๐ 

ค่ำควำมแตกต่ำงจำกค่ำกลำง(Medium/Mean=๓.๐๐) +๐.๘๐ 



๗๔ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

  จากตารางการประเมินปัจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation–IFE) ผลรวมค่าปัจจัยภายในมี
ค่าความแตกต่างจากค่ากลาง (Median/Mean=๓.๐๐) มากกว่าค่ากลางเท่ากับ ๐.๕๐ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง  (Strengths-S) มากกว่าจุดอ่อน 
(Weaknesses–W) 
 จากตารางการประเมินปัจจัยภายนอก (External Factor Evaluation-EFE) ผลรวมค่าปัจจัย
ภายนอกที่มีค่าความแต่กต่างจากค่ากลาง (Median/Mean=๓.๐๐) มากกว่าค่ากลางเท่ากับ ๐.๘๐ ดังนั้น จึงสรุป
ได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส  (Opportunities-O) ดังนั้น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรด าเนินกลยุทธ์เชิงรุก (SO/Aggressive) หรือกลยุทธ์การเติบโต 
(Growth) เป็นกลยุทธ์หลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

 นิยำมศัพท ์
 พุทธนวัตกรรม  หมายถึง  สิ่งที่ถูกปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านผลผลิต กระบวนการ การให้บริการ และการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
คุณค่า การเพ่ิมมูลค่า การสร้างสรรค์ใหม่ๆในด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย  รวมไปถึงอาชีพและชุมชน 
 
 สติปัญญำและคุณธรรม หมายถึง มีความรอบรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนาสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้น า รู้เท่าทันสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความมุ่งมั่นพัฒนาตน มี
ศีลธรรม มีจิตอาสา และมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

เป้ำประสงค์ นิยำมเป้ำประสงค์ 
๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะทาง
สติปัญญาและคุณธรรม27 

 

 บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปัญญาและคุณธรรม หมายถึง ควำม
รอบรู้วิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสมตามหลักอริยวัฑฒิ ๕ ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ 
ปัญญา และมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

๑.๒หลักสูตรมีการบูรณาการหลัก
พร ะ พุทธศาส นา กั บ ศ า ส ต ร์
สมัยใหม่ 

 มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยการน ายุทธศาสตร์และนโยบายของภาครัฐ 
ตลอดจนความต้องการของสังคมมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับศักยภาพใน
การจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่มุ่งพัฒนาจิตใจ ให้นิสิตเกิดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร จนสามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่น สื่อสาร สัมพันธ์ ก้าวทัน
เทคโนโลยี และน าศักยภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ประเทศชาติ 
พระศาสนา และสังคม ให้เกิดความเจริญ ร่มเย็น  

๑.๓  อาจารย์ มี คว ามรู้ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์และสามารถ
บูรณาการพุทธนวัตกรรมกับ
กระบวนการ เ รี ยนรู้ ไ ด้ อย่ า ง
เหมาะสม 

 อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และมีทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะตามพันธกิจ 
และหน้าที่ของอาจารย์ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) สมรรถนะด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน ๒) สมรรถนะด้านการวิจัย ๓) สมรรถนะด้านการบริหารวิชาการ  
๔) สมรรถนะด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และ ๕) สมรรถนะด้าน
การบูรณาการพระพุทธศาสนา  

                                                           
27 ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๔  
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

เป้ำประสงค์ นิยำมเป้ำประสงค์ 
๑.๔ ทรัพยากรทางการศึกษาและ
สภาพแวดล้ อมที่ เ อ้ื อต่ อการ
เรียนรู้ 

 ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ภูมิปัญญาในชุมชน ที่
น ามาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คือ สภาพสภาวะหรือสิ่งต่างๆที่อยู่
รอบๆ มีความอยู่เป็นธรรมชาติ หรืออาจเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น เป็นสิ่งมีชีวิต 
หรือไม่มีชีวิตก็ได้ เป็นรูปธรรม หรือ นามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้อยู่ใน
ห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน ซึ่ งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียน แบ่งเป็น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน สภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ 

๒ .๑  มี ร ะบบและกล ไกกา ร
ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยที่ได้มาตรฐาน 

 ส่วนงานจัดการศึกษามีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ มีระเบียบ 
ประกาศรวมถึงข้ันตอนการปฎิบัติงานต่างๆเป็นคู่มือการปฎิบัติงานที่ชัดเจน 
มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น มีวัสดุครุภัณฑ์ ห้องปฎิบัติงานการวิจัย แผนปฎิบัติงานด้าน
การวิจัย งบประมาณสนับสนุนด้านงานวิจัย การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และพุทธนวัตกรรมรวมทั้งมีผู้บริหารและบุคลากรที่
รับผิดชอบในการก ากับติดตามบริหารงานวิจัยมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ท า
หน้าที่ประสานงานด้านการวิจัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒ .๒  ผลงานวิ จั ยและ  /หรื อ
นวัตกรรมที่ พัฒนาปัญญาและ
คุณธรรม28 

  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  หนังสือ สื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ 
พุทธนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ ในด้านวิธีการ แนวปฏิบัติ โดย
การบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ต่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน 

๒.๓ ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์
หรือพุทธนวัตกรรมได้รับการ
ตี พิ ม พ์ ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่ ทั้ ง ใ น
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Online  
ระดับชาติ ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ  

                                                           

 28 KPI มหาวิทยาลัย กลุม่ที่ ๔ 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบบัเผยแพร ่
 

 
 

เป้ำประสงค์ นิยำมเป้ำประสงค์ 
๒.๔ ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์
หรือพุทธนวัตกรรมได้รับการ
อ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ พุทธนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์  
กระบวนการ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือ การบริการ ซึ่งอาจารย์และ
นักวิจัยไทยด าเนินการร่วมกับนักวิจัยชาวต่างประเทศได้รับการอ้างอิงหรือ
น าไปใช้เป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
สติปัญญาและคุณธรรม การพัฒนาจิตใจ และสังคม โดยมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ในด้านการขับเคลื่อนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นในระดับ
นานาชาติ 

๓.๑ ความเข้มแข็งของเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน 29 

  มีการท างานร่วมกับเครือข่ายชุมชน วัด ท้องถิ่นและส่วนราชการผ่าน
ระบบและกลไกอย่างชัดเจนโดยน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้
ประโยชน์เพ่ือชี้น าสังคม มุ่งพัฒนาจิตใจ สติปัญญาและพฤติกรรมของ
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความสามัคคีและสันติสุขของขุมขน วัด ท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยใช้ กระบวนการวิจัย การปฏิบัติ
ศาสนกิจและการบริการสังคมของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน  

๓.๒ ผลงานบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับ
พันธกิจเพ่ือ พัฒนา วัด ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคมสันติสุขอย่าง
ยั่งยืน 

 ส่วนงานจัดการศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการบูร
ณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ ด้ าน
พระพุทธศาสนาและการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
ระดับชาตและนานาชาติเพ่ือพัฒนาชุมชน วัด ท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน
โดยใช้ กระบวนการวิจัย การปฏิบัติศาสนกิจและการบริการสังคมของนิสิต 
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

๔.๑ พุทธนวัตกรรมที่ เกิดจาก
ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
วัด ชุมชน และท้องถิ่น ในการ
อ นุ รั ก ษ์  สื บ ส า น  ส่ ง เ ส ริ ม 
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  มีพุทธนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัยและการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดจากความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในระดับชาติ เช่น วัด ชุมชน และท้องถิ่น หรือร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในระดับนานาชาติ เช่น ICDV  IABU ECOSOC วัดไทยใน
ต่างประเทศ หรือสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย      

                                                           
29 KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๔ 
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เป้ำประสงค์ นิยำมเป้ำประสงค์ 
๔.๒ ผลการด าเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย วัด ชุมชน และ
ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ สืบสาน 
ส่ ง เ ส ริ ม  พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 มี ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร อนุ รั ก ษ์  สื บ ส า น  ส่ ง เ ส ริ ม 
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน การวิจัยและการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดจาก
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับชาติ เช่น วัด ชุมชน และท้องถิ่น 
หรือร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติ เช่น ICDV  IABU ECOSOC 
วัดไทยในต่างประเทศ หรือสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย     

๕.๑ มีระบบการบริหารจัดการ
ด้วยรูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University) 

 มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
เข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 
ตามบริบทของแต่ละส่วนงาน  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการท างานในบรรยากาศที่มี
ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิด
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของชาติ    

๕.๒ มีระบบการบริหารจัดการ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ เชื่อมโยง
ข้อมูล สารสนเทศ ที่พร้อมใช้งาน สามารถรองรับภารกิจทั้งทางด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ  

๕.๓ มีระบบการบริหารจัดการ
องค์กร วิถีพุทธ 

 มีการน าหลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ในกับการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดระบบ หรือ รูปแบบ 
หรือ วิธีการในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลเป็น
รูปธรรม 
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๕ ประเด็นยุทธศำสตร์ ๑๕ เป้ำประสงค์ ๓๗ ตัวชี้วัด ๒๙ กลยุทธ ์
 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ ปรัชญำ ปณิธำน 

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
๔ เป้ำประสงค์  
๑๖ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
๔ เป้ำประสงค์  

๙ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
๒ เป้ำประสงค์  

๓ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
๒ เป้ำประสงค์  

๒ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
๓ เป้ำประสงค์  

๗ ตัวช้ีวัด 

๑๑ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑- ๒ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒- ๒ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓- ๔ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔- ๓ กลยุทธ ์
 

๖ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑- ๑ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒- ๑ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓- ๒ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที่ ๒.๔- ๒ กลยุทธ ์
 

๓ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑- ๒ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒- ๑ กลยุทธ ์
 

๒ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑- ๑ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที่ ๔.๒- ๑ กลยุทธ ์
 

๒ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑- ๓ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒- ๒ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที่ ๕.๓ - ๒ กลยุทธ ์
 

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

For What 

How to 
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