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มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



คํานํา 
 
 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ขึ้นเพ่ือใหการ

บริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดอยางสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของ

ประเทศ  ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) โดยมุงสู

ความเปน “ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา” ท่ีเนนการ “บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม” ควบคูไป

กับการ “พัฒนาจิตใจและสังคม” และวิสัยทัศนท่ีมุงเปน “ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ท่ีสราง

คนดีและเกงอยางมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอยางมี

สุขภาพ และ บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพระดับนานาชาติ” 

 
 หวังวาเอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับน้ี  จะอํานวยประโยชนใหทุกสวนงานของ

มหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการวางแผน การบริหาร และการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายดวยดี 
 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เมษายน ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
    หนา 
สวนท่ี ๑ บทนํา  ๑ 
 ๑.๑ ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย ๑ 
 ๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนา 
   การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ๔ 
 
สวนท่ี ๒ การวิเคราะหสภาวะแวดลอมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๗ 
 ๒.๑ จุดแข็ง ๑๗ 
 ๒.๒ จุดออน ๑๘ 
 ๒.๓ โอกาสการพัฒนา ๑๘ 
 ๒.๔ ภาวะคุกคาม ๑๙ 
 
สวนท่ี ๓  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๐ (๒๕๕๐-๒๕๕๔)๒๐ 
 ๓.๑ ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ๒๐ 
 ๓.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย ๒๐ 
 ๓.๓ วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย ๒๐ 
 ๓.๔ พันธกจิมหาวิทยาลัย ๒๐ 
 ๓.๕ วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๐ ๒๑ 
 ๓.๖ สรุปจํานวนยุทธศาสตรและกลยุทธในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๐ ๒๑ 
 
สวนท่ี ๔ ยุทธศาสตรและกลยุทธในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๐ ๒๔ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณธรรมนําความรู ๒๔ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ๒๔ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตรใหเปนศูนยประสาน และทําวิจัย 
                ดานพระพุทธศาสนานานาชาติ ๒๖ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเชิงรุกท่ีตอบสนอง 
                   ความตองการของสังคม ๒๗ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยางย่ังยืน ๒๘ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ๒๙ 



สวนท่ี ๑ 

 

บทนํา 

 
๑.๑ ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย 
 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

จุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ไดทรงสถาปนาขึ้นเม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๐ ต้ังอยู ณ วัด

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ และโปรดใหเรียกวา “มหาธาตุวิทยาลัย” เปดสอนครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน 

๒๔๓๒ ตอมาวันท่ี ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ทรงพระราชทานนามใหมวา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
โดยใหมีพระราชประสงคใหใช “เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและ

คฤหัสถ”  
 ในป พ.ศ. ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ชอย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ 

ไดจัดประชุมพระเถรานุเถระฝายมหานิกาย จํานวน ๕๗ รูป เพื่อดําเนินการจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชา

ชั้นสูง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเปดสอนระดับปริญญาตรีคร้ัง

แรก เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และดําเนินการจัดการศึกษามาโดยลําดับ 
 พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมออกคําสั่งเร่ือง “การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ พุทธศักราช ๒๕๑๒” 

และเร่ือง สภาการศึกษาของคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๕๑๒” สงผลใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสถานะ

เปนสถาบันการศึกษาของคณะสงฆไทยโดยสมบูรณ 
 พ.ศ.๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.

๒๕๒๗ ระบุไวในมาตรา ๔ (๓) วา “ใหผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร

บัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี เรียกวา “พุทธศาสตร

บัณฑิต” ใชอักษรยอวา “พธ.บ.”  
 ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๑๔ ตอนท่ี ๕๑ 

ก ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล กําหนด

สถานภาพและวัตถุประสงค (ตามมาตรา ๖) ไว “ใหเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา 

วิจัย สงเสริมและใหบริการทางพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมท้ังการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม” 



 ๒ 

  ผลจากความเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ทําใหมหาวิทยาลัยมี

ความเปนอิสระในการบริหารงานการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการ

องคกรใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดแบงสวนงานเพื่อ

รับผิดชอบภาระงานของมหาวิทยาลัยออกเปนระดับตางๆ ดังน้ี 
  ๑. สวนงานระดับคณะ สํานัก สถาบันมี ๙ สวนงาน ประกอบดวย 
   ๑) สํานักงานอธิการบดี 
   ๒) บัณฑิตวิทยาลัย 
   ๓) คณะพุทธศาสตร 
   ๔) คณะครุศาสตร 
   ๕) คณะมนุษยศาสตร 
   ๖) คณะสังคมศาสตร 
   ๗) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
   ๘) สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๙) สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
  ๒. สวนงานระดับวิทยาเขต มี ๑๐ วิทยาเขต ประกอบดวย 
   ๑) วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
   ๒) วิทยาเขตเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
   ๓) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ๔) วิทยาเขตขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

   ๕) วิทยาเขตนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   ๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

   ๗) วิทยาเขตแพร จังหวัดแพร 
   ๘) วิทยาเขตสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
   ๙) วิทยาเขตพะเยา จังหวัดพะเยา 
   ๑๐) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม 
  ๓. สวนงานระดับวิทยาลัยมี ๕ แหง ประกอบดวย 
   ๑) วิทยาลัยสงฆเลย จังหวัดเลย 

   ๒) วิทยาลัยสงฆนครพนม จังหวัดนครพนม 

   ๓) วิทยาลัยสงฆลําพูน จังหวัดลําพูน 

   ๔) วิทยาลัยสงฆนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
   ๕) วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 



 ๓

  ๔. สถาบันสมทบ มี ๖ แหง ประกอบดวย 
   ๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 
   ๒) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซินจู สาธารณรัฐไตหวัน 
   ๓) มหาปญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   ๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา 
   ๕) ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรัหม ประเทศสิงคโปร 
   ๖) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร 



 ๔ 

๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระยะท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) จําแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยท้ัง ๔ ดาน ดังน้ี 
  
   ๑.๒.๑ การจัดการศึกษาศาสนศึกษา มี ๖ กลยุทธ ๓๑ มาตรการ 
 
 กลยุทธท่ี ๑ มุงขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนา ปรัชญา แกพระภิกษุสามเณร

และคฤหัสถท่ัวไปทั้งสวนกลางและวิทยาเขต โดยวางมาตรการในการขยายเปาหมายการรับนิสิตหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีรอยละ ๑๐ ระดับมหาบัณฑิต รอยละ ๒๐ ตอป 
 ผลการดําเนินการ เปาหมายการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดิม เปนรอยละ ๑๐ 

ไดผลการวิเคราะห คาเฉลี่ยรวม ๕ ป = รอยละ -๑.๒๐ เปาหมายการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ใน

สาขาวิชาเดิม เปนรอยละ ๒๐ ไดผลการวิเคราะห คาเฉลี่ยรวม ๕ ป = รอยละ ๑๓.๐๗   
 เปาหมายการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใหม เปนรอยละ ๑๐ ไดผลการวิเคราะห 

คาเฉลี่ยรวม ๕ ป = รอยละ ๒๖.๗๗   
 เปาหมายการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาใหม เปนรอยละ ๒๐ ไดผลการวิเคราะห 

คาเฉลี่ยรวม ๕ ป = รอยละ ๑๘.๓๔   
 เปาหมายการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก เปนรอยละ ๒๐ ไดผลการวิเคราะห คาเฉลี่ยรวม = 

รอยละ ๑๙.๐๘ 

 ผลการดําเนินงานตามแผนงานดานการผลิตบัณฑิต ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาได

กําหนดอัตราการสูญเสียไวในระดับปริญญาตรีไมเกินรอยละ ๒๕ ผลการดําเนินการ พบวามีผูสําเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาของหลักสูตรรอยละ ๗๕.๑๗, ๗๔.๕๐, ๖๘.๓๑, ๖๕.๒๙ และ ๗๘.๕๐ ในป ๒๕๔๕, ๒๕๔๖, 

๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ตามลําดับ คาเฉลี่ย ๕ ป = ๗๒.๓๕ อัตราการสูญเสียเฉลี่ย ๕ ป = ๒๗.๖๕ 

 ผลผลิตระดับมหาบัณฑิต ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดอัตราการสูญเสียไวไมเกิน
รอยละ ๓๐ ผลการดําเนินการ พบวามีผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรรอยละ ๗๑, ๕๐, ๕๗.๕๓, 

๒๐.๖๙ และ ๒๔.๖๗ ในป ๒๕๔๕, ๒๕๔๖, ๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ตามลําดับ คาเฉลี่ย ๕ ป = ๔๔.๗๘ 

อัตราการสูญเสียเฉลี่ย ๕ ป = ๕๕.๒๒ 

 ผลผลิตระดับดุษฎีบัณฑิต ใชเกณฑเดียวกันกับการผลิตมหาบัณฑิต ผลการดําเนินการ พบวา ป

การศึกษา ๒๕๔๘ (พธ.ด.รุนท่ี ๑) รับเขาศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๖ จํานวน ๑๔ รูป สําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลากําหนดของหลักสูตร จํานวน ๓ รูป อัตราการสูญเสียและสําเร็จการศึกษาชากวากําหนดของ

หลักสูตรรอยละ ๗๘.๕๗ ปการศึกษา ๒๕๔๙ (พธ.ด.รุนท่ี ๒) รับเขาศึกษาในป ๒๕๔๗ สําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตรจํานวน ๔ รูป อัตราการสูญเสียและสําเร็จการศึกษาชากวากําหนดของหลักสูตรรอยละ 

๗๗.๗๘ 



 ๕ 

 จํานวนบัณฑิตท่ีมีโอกาสไดสนองงานกิจการคณะสงฆรอยละ ๕๐ และไดรับการศึกษาตอรอยละ ๕๐

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตท่ีศึกษาครบตามจํานวนหนวยกิต ตองออกปฏิบัติศาสนกิจ

ทุกรูป/คน ยกเวนนิสิตชาวตางประเทศ จึงนับเปนการสนองงานคณะสงฆและสังคมรอยละ ๑๐๐ สวนจํานวน

บัณฑิตท่ีศึกษาตอ ยังไมมีการสํารวจขอมูล 
 ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตท้ังในดานความรูความสามารถ และความประพฤติ คาเฉลี่ย ๓.๗๑ 

จากรายงานการวิจัยเรื่อง ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของผูสําเร็จการศึกษา มจร (รุนท่ี ๑-๔๕) ผลการศึกษา

พบวา จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ียังดํารงสมณเพศรอยละ ๕๕.๕ และลาสิกขารอยละ ๔๔.๕ โดยผูท่ีดํารงสมณเพศ

อยูสวนใหญปฏิบัติงานดานการเผยแผ รองลงมาคือดานการศึกษา สําหรับคุณสมบัติของบัณฑิต แยกประเด็น

ออกเปน ๑) ความเขาใจสภาพของสังคมและการประยุกตพุทธศาสนใหเขากับสังคมไทย มีผลประเมินในระดับดี ๒)

ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ มีผลประเมินคอนขางตํ่า ๓) 

ความสามารถในการสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจ ผลประเมินอยูในระดับสูง ฯลฯ 
 โครงการเปดหลักสูตรสาขาวิขาใหม ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย และ

สถาบันสมทบ) มหาวิทยาลัยไดเปดดําเนินจํานวน ๒ สาขาวิชา ไดแก ๑. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิปสสนา

ภาวนา) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส และ ๒. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) คณะ

สังคมศาสตร สวนหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาเอก ไมมีการเปดดําเนินการในสาขาวิชาใหม 
 

 กลยุทธท่ี ๒ ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตโดยใชกลไกประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือ มีผล

การดําเนินการดังน้ี 
 มาตรการที่ ๑ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหไดมาตรฐาน สากลและสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม และหนวยงานที่ใชบัณฑิต ผลการดําเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรจํานวน ๔ หลักสูตร จัดทํา

หลักสูตรใหม จํานวน ๖ หลักสูตร  
 มาตรการท่ี ๒ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดใหมีการฝกอบรม

ศึกษาดูงาน ดานพระพุทธศาสนา และศาสตรสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในแตละสาขาวิชา เฉลี่ยปละ ๒๙๐ รูป/คน และมีการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนโดยนิสิตเปนรายป (เฉพาะสวนกลาง ไดแกบัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร คณะครุ

ศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร) คาเฉล่ียรวม ๔ ป (๒๕๔๕-๒๕๔๘) เทากับ ๓.๖๔ คะแนน 

จากระดับการประเมิน ๑-๕  
 มาตรการท่ี ๓ ดํา เ นินการเปดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร เพื่อบริการวิชาการด าน

พระพุทธศาสนาและศาสตรสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินการ มหาวิทยาลัยมีเปาหมายการเปดดําเนินการ
จํานวน ๑๒ หลักสูตร มีเปาหมายรวม จํานวน ๑๙๙,๑๖๐ รูป/คน มีผูเขาเรียนรวม ๖๒,๑๗๙ รูป/คน ผลการ

ดําเนินการตํ่ากวาเปา จํานวน ๑๓๖,๙๑๘ รูป/คน บรรลุผลตามเปาหมายรอยละ ๓๑.๒๒ 



 ๖ 

 ท้ังน้ีเน่ืองจากไมมีขอมูลผูไดรับประกาศนียบัตรวันอาทิตย ในสวนภูมิภาค จํานวน ๗๕ แหง และ

บางหลักสูตร เชน ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรภาษาญ่ีปุน บางสวนงานยังไมเปดดําเนินการ 

เน่ืองจากไมมีความพรอม หรือมีผูสนใจเรียนนอยมาก 
 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ มีเปาหมายรวมตลอดแผน จํานวน ๒,๕๐๐ 

รูป มีผูเขาเรียนจํานวน ๑,๗๓๗ รูป ผลการดําเนินการตํ่ากวาเปาหมายจํานวน ๗๖๓ รูป บรรลุผลตาม

เปาหมายคิดเปนรอยละ ๖๙.๔๘ 
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยฯ ไดเปดดําเนินการใหมในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิปสสนาภาวนา 

จํานวน ๑ หลักสูตร มีเปาหมายรับเขาป ๒๕๔๙ เปนปแรก จํานวน ๖๐ รูป/คน มีผูเขาเรียนจํานวน ๘๐ รูป/

คน ผลการดําเนินการสูงกวาเปาหมายจํานวน ๒๐ รูป/คน บรรลุผลเกนิเปาหมายคิดเปนรอยละ ๑๓๓.๓๓ 

 มาตรการท่ี ๔ ใหทุนการศึกษาแกนิสิตท่ีมีความจําเปนดานเศรษฐกิจท้ังสวนกลางและวิทยาเขต ผล
การดําเนินการ มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนแดนิสิตต้ังแตป ๒๕๔๕-๒๕๔๙ รวม ๒,๙๗๑ ทุน  
 มาตรการท่ี ๕ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนอาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศ

และตางประเทศอยางตอเน่ือง ผลการดําเนินการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสงบุคลากรไปเปนวิทยากรพิเศษ
ในมหาวิทยาลัยหลายแหง โดยเฉพาะวิทยาลัยท่ีเปนสถาบันสมทบในตางประเทศ 
 มาตรการท่ี ๖ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนนิสิตระหวางมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศ ผล

การการดําเนินการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแลวไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ 

สถาบันสมทบ และประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 

 มาตรการท่ี ๗ จัดใหมีการต้ังชมรม ชุมนุม และกิจกรรมของคณะกรรมการนิสิตของมหาวิทยาลัย

เพื่อปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ และการสรางประสบการณในการทํางานในลักษณะองคคณะบุคคลใหมีบุคลิกภาพ

และจริยาวัตรท่ีสมบูรณ ผลการดําเนินงานเปนการดําเนินการชมรมและชุมนุมท่ีมีอยูเดิมต้ังแตป ๒๕๓๒ 

จํานวน ๗ ชมรม มีสมาชิกดําเนินกิจกรรมจํานวน ๙๗๐ รูป/คน 
 มาตรการท่ี ๘ จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ชมรม ชุมนุมภายใน

มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตอยางเขมแข็ง ผลการดําเนินงาน จัดใหมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มีนิสิตเขา

รวมกิจกรรมรวม ๕ ป จํานวน ๘,๖๗๑ รูป 
 มาตรการท่ี ๙ สงเสริมใหนิสิตไดริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูในมหาวิทยาลัยและสังคม

ภายนอกอยางเหมาะสม ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู จํานวน ๒ 

โครงการ ไดแก โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร และโครงการสงนิสิตสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 มาตรการท่ี ๑๐ จัดใหมีหนังสือ ตํารา เอกสารสื่อการศึกษา เพื่อใชในการศึกษาอยางเพียงพอกับ

จํานวนอาจารยและนิสิต ผลการดําเนินการ จากการสํารวจหนังสือจากหองสมุดท้ังสวนกลางและวิทยาเขต 

มหาวิทยาลัยมีหนังสือรวม ๒๘๘,๖๐๙ เลม ป ๒๕๔๘ มีนิสิตรวม ๘,๙๐๓ รูป/คน ตามเกณฑประกัน



 ๗ 

คุณภาพการศึกษา กําหนดจํานวนนิสิตตอจํานวนหนังสือเทากับ ๑: ๕๐ ไดอัตราสวนเทากับ ๑: ๓๒.๔๑ ซึ่งตํ่า

กวาเปาหมาย ๑๕๖,๕๔๑ เลม 
 
 กลยุทธท่ี ๓ ปรับกลไกทางกายภาพ ปฏิรูปองคกร และกระบวนการบริหารจัดการทุกระดับเพื่อ

บูรณาการ มีผลการดําเนินการดังน้ี 
 มาตรการท่ี ๑ ปรับปรุงพัฒนาดานกายภาพ โดยเฉพาะอาคารสถานท่ีใหเพียงพอกับความตองการ 

ท้ังสวนกลางและวิทยาเขต ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยดําเนินการเปนไปตามเปาหมายกวารอยละ ๘๐ 

โดยดําเนินโครงการกอสรางในสวนกลางแลวเสร็จจํานวน ๘ โครงการ กําลังดําเนินการจํานวน ๒ โครงการ 

รวมพื้นท่ีใชสอยเพิ่มขึ้นจํานวน ๕๒,๓๖๑ ตารางเมตร ในสวนวิทยาเขต ดําเนินโครงการแลวเสร็จจํานวน ๒๒ 

โครงการ รวมมีพื้นท่ีใชสอยเพิ่มขึ้นในชวงแผนพัฒนาฯ จํานวน ๓๖,๒๗๖ ตารางเมตร  
 มาตรการท่ี ๒ พัฒนาระบบงานมหาวิทยาลัย ๔ ระบบ คือ ระบบงานบุคคล งานงบประมาณ งาน

พัสดุ งานการเงิน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพื่อใหมีความคลองตัว และสอดคลองกับสภาพ

ปจจุบัน ผลการดําเนินงาน โดยภาพรวมดําเนินการแลวรอยละ ๗๕  
 มาตรการท่ี ๓ ปรับปรุงระบบการบริหารงาน บริการเงินงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหาร

วิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารท่ีมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยดําเนินการออกระเบียบเพ่ิมขึ้นจํานวน ๑๐ ฉบับ ออกขอบังคับ จํานวน ๙ ฉบับ และออก

ประกาศจํานวน ๔๓ ฉบับ 
 มาตรการท่ี ๔ จัดต้ังกองทุนมหาวิทยาลัย ในลักษณะกองทุนคงยอดเงินตน โดยการระดมทุนจาก

หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ทองถิ่น ศิษยเกาและประชาชนทั่วไป ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัย

ออกระเบียบวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย เม่ือป ๒๕๔๘ ปจจุบัน มีเงินกองทุนจํานวน ๓,๐๗๖,๗๖๕.๙๔ 

บาท (สามลานเจ็ดหม่ืนหกพันเจ็ดรอยหกสิบหาบาทเกาสิบสี่สตางค) และมูลนิธิวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัด

พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ป ๒๕๔๙ มีเงินสะสม ณ สิ้นป จํานวน ๑๓,๓๔๔,๕๕๖.๐๙ บาท (สิบสามลาน

สามแสนสี่หม่ืนสี่พันหารอยหาสิบหกบาทเกาสตางค) 

 มาตรการท่ี ๕ ปรับปรุงโครงสรางอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และระบบสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อ

สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและแขงขันไดกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ผลการดําเนินงาน งานปรับปรุง

ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมเรื่องโครงสรางอัตราเงินเดือน คาจาง 

คาตอบแทน และระบบสวัสดิการอื่น ๆ มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบจํานวน ๓ ระเบียบ และไดดําเนินการ

จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลว เม่ือป ๒๕๔๖  
 มาตรการท่ี ๖ จัดใหมีกองทุนพัฒนาอาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยดานการศึกษาตอ 

ฝกอบรม ดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณ

ดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอและดูงานเปนประจําทุกปอยางเพียงพอ 



 ๘

 มาตรการท่ี ๗ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหพรอมรับการ

ตรวจสอบภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและมีคูมือระบบประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๗ ประกอบการประเมิน 
 มาตรการท่ี ๘ พัฒนาผูตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังสวนกลางและวิทยาเขตใหมีความ

พรอมท่ีจะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในอยางมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน มี

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน จํานวน ๑๘ รูป/คน 

 มาตรการท่ี ๙ ใหมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

อยางตอเน่ือง และนําผลการตรวจสอบคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาใชใน

กระบวนการจัดสรรงบประมาณ การยกระดับการศึกษา การขยายสาขาวิชาทุกระดับ และการขยายการรับ

คฤหัสถเขาศึกษาท้ังสวนกลางและวิทยาเขต เพื่อเรงสรางแรงจูงใจ กระบวนการพัฒนาท่ีเปนธรรม ผลการ

ดําเนินงาน มหาวิทยาลัยไดทําการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในครั้งท่ี ๑ โดยอาศัยคูมือการประกัน

คุณภาพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ แลวนํามาปรับปรุงเกณฑและตัวชี้วัดแยกเปนสายงานปฏิบัติการสอน และสาย

งานสนับสนุนการสอน แลวจัดทําเปน SAR ของมหาวิทยาลัย สําหรับรองรับการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายนอก โดยคณะผูประเมินจาก สมศ 
 
 กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกกลุม ทุกระดับ มีผลการดําเนินการดังน้ี 
 มาตรการท่ี ๑ พัฒนาบุคลากร ๔ กลุม คือ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี และลูกจางในรูปแบบตาง ๆ 

โดยใหครอบคลุมเน้ือหา ๓ เร่ือง คือ ๑) ความรูความสามารถ ๒) ทัศนคติ และ ๓) ทักษะในการบริหารจัดการ

และการปฏิบัติงาน อยางตอเน่ืองและเปนระบบ ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีการสงผูบริหารทุกระดับไปเขา

รวมฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงาน ในหลักสูตรท่ีหนวยงานภายนอกจัดเปนประจําทุกป อยางไรก็ตาม โครงการพัฒนาผูบริหารของ

มหาวิทยาลัย อยูในระหวางการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร สวนโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ไดดําเนินการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ป ๒๕๔๘ จํานวน ๖๓ รูป/คน ป ๒๕๔๙ จํานวน ๗๓ รูป/คน 
 มาตรการท่ี ๒ พัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพรอยละ ๒๐ ของบุคลากรสายปฏิบัติการท้ังหมด 

เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโท ในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยขาดแคลนและตรงกับภารกิจของสวนงานที่สังกัด ผล

การดําเนินการ จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ไดรับการสงเสริมใหศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นรวม ๑๒๖ 

รูป/คน คิดเปนรอยละ ๕๖ ของบุคลากรสายปฏิบัติการท้ังหมด ๒๕๕ รูป/คน 

 มาตรการท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการรอยละ ๒๕ ของบุคลากรท้ังหมด และสนับสนุน

ทุนการศึกษาสาขาพุทธศาสตรรอยละ ๖๐ สาขาครุศาสตร สาขามนุษยศาสตร และสาขาสังคมศาสตร รอยละ 

๔๐ และจัดทําตัวชี้วัดใหอาจารยมีวุฒิการศึกษาสัดสวนปริญญาเอกตอปริญญาโท เทากับ ๔๐%: ๖๐% เม่ือ

สิ้นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี ๙ ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีบุคลากรระดับปริญญาตรีหรือ



 ๙

เทียบเทาจํานวน ๑๖ รูป/คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๘๐ รูป/ คน ระดับปริญญาเอก จํานวน ๙๕ รูป/คน 

คิดเปนอัตราสวนเทากับ ๔ : ๒๔ : ๗๒ (เปาหมายอยูท่ี ป.เอก ๑๕๖: ป.โท ๒๓๕)  
 มาตรการท่ี ๔ พัฒนาอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยฝายบรรพชิตใหมีสัดสวนตอฝายคฤหัสถ

เทากับรอยละ ๖๐ ตอรอยละ ๔๐ ผลการดําเนินการ เม่ือสิ้นสุดแผนฯ ระยะท่ี ๙ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ี

เปนบรรพชิตจํานวน ๒๘๘ รูป คฤหัสถ จํานวน ๔๒๕ คน คิดเปนอัตราสวนเทากับ ๔๐.๓๙: ๕๙.๖๑ 
 มาตรการท่ี ๕ พัฒนาอัตรากําลังสายวิชาการใหมีสัดสวนอาจารยตอนิสิตเทากับ ๑:๒๗ ในสาขา

สังคมศาสตร ๑:๒๒.๕ ในสาขาศึกษาศาสตร และ ๑:๑๐ ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน จํานวน

นิสิตป ๒๕๔๘ รวมทุกสวนงานรวมท้ังสิ้น ๘,๙๐๓ รูป/คน จํานวนอาจารยป ๒๕๔๙ รวม ๓๕๐ รูป/คน  คิ ด

เปนอัตราสวนเฉลี่ยเทากับ ๑: ๒๔ 
 มาตรการท่ี ๖ พัฒนาอัตรากําลังสายวิชาการใหมีสัดสวนตอสายปฏิบัติการเทากับ ๒:๑ ผลการ

ดําเนินงาน บุคลาการสายวิชาการจํานวน ๓๕๐ รูป/คน สายปฏิบัติจํานวน ๒๕๕ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๖๐๕ รูป/คน 

อัตราสวน ๒:๑ เทากับ ๔๐๓: ๒๐๒ สายวิชาการจึงขาดอยูจํานวน ๕๓ อัตราและสายปฏิบัติการเกินอยู ๕๓ อัตรา  
 
 กลยุทธท่ี ๕ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชนทุกดาน มีผลการดําเนินการดังน้ี  
 มาตรการที่ ๑ เรงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหครอบคลุมท้ัง ๓ ดาน คือ 

Hard-ware People-ware Software และสามารถเชื่อมตอเครือขายระหวางสวนกลางกับวิทยาเขต วิทยาลัย

สงฆ สถาบันสมทบ หองเรียนและสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ผลการดําเนินงาน  
 ๑.๑ โครงการจัดหาและติดต้ังเครื่องมืออุปกรณเครือขาย MCUnet  
  ๑.๑.๑ ดําเนินการวงระบบเครือขายสวนกลาง (วัดมหาธาตุ, วัดศรีสุดาราม, วังนอย อยุธยา) 

แบบ LAN และ ไรสาย ใชงานไดทุกพื้นท่ี 
  ๑.๑.๒ เชื่อมโยงสวนกลาง (๓ แหง) วิทยาเขต ๙ แหง, วิทยาลัย ๕ แหง, อยูระหวางการ

ดําเนินการ ๑๘ แหง (วัดมหาธาตุ, วังนอย, กระทรวงศึกษาธิการ) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑ แหง, 
หองเรียน ๑๓ แหง, หนวยวิทยบริการ ๒ แหง 
 ๑.๒ โครงการพัฒนาระบบงานหองสมุดอิเลกทรอนิกส 
  ๑.๒.๑ จัดซื้อโปรแกรม VTLS ๑๖ User สําหรับวิทยาเขตหลัก E-Lib ใชงานในหองสมุด
สวนกลาง ๒ แหง, วิทยาเขต ๑๐ แหง, วิทยาลัย ๕ แหง, หองเรียน ๑๓ แหง, หนวยวิทยบริการ ๒ แหง 
  ๑.๒.๒ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบรรณารักษทํางานและบริการสืบคน-ยืมคืน ๘๙ เครื่อง 
  ๑.๒.๓ จัดซื้อเครื่อง Server รองรับฐานขอมูลกลาง ๘ เครื่อง 

  ๑.๒.๔ จัดซื้อเครื่องอานบารโคด ๑๕ เครื่อง 
  ๑.๒.๕ จัดอบรมการใชระบบ ๘ ครั้ง 
 ๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรคอมพิวเตอร 



 ๑๐ 

  ๑.๓.๑ หลักสูตรการนําเสนอผลงานดวยเพาเวอรพอยทสําหรับคณาจารย ๒ ครั้งรวม ๖๔ รูป/

คน 
  ๑.๓.๒ สําหรับผูดูแลระบบเครือขาย ๑ ครั้ง ๓๕ คน 
  ๑.๓.๓ สําหรับผูดูแลเว็บไซต จํานวน ๒ ครั้ง 
 ๑.๔ โครงการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
  ๑.๔.๑ ดําเนินการพัฒนาเน้ือหา ๕ วิชา โดยการสัมมนา จํานวน ๒ ครั้ง ผูเขารวม ๑๙๒ รูป/คน 
  ๑.๔.๒ จัดทําหนังสืออิเลคทรอนิกส (E-Books) จํานวน ๒๐,๐๐๐ หนา  
  ๑.๔.๓ การผลิตสื่อ CAI มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาเน้ือหา ๕ วิชา โดยการสัมมนา 

จํานวน ๒ ครั้ง ผูเขารวม ๑๙๒ รูป/คน, E-Books ๒๐,๐๐๐ หนา, สวนการดําเนินการจัดทํา CAI ยังไม
สามารถดําเนินการได เน่ืองจากความไมพรอมของเน้ือหา 
 ๑.๕ โครงการพัฒนาสื่อธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา.ฐานขอมูลวิทยานิพนธ online 
จํานวน ๗๔ หัวเร่ือง หนังสืออิเล็กทรอนิกส online จํานวน ๒๘ หัวเร่ือง เสียงบรรยายธรรม online จํานวน 

๔๐ หัวเรื่อง และวีดิทัศน on-line จํานวน ๗๖ หัวเรื่อง 
 ๑.๖ โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาเน้ือหาดานพระพุทธศาสนา ไดแก หนังสือธรรมโฆส ๒๐,๐๐๐ หนา (Full Text 
Search) และหนังสือธรรมของพุทธทาสภิกขุ จํานวน ๒๔ เลม ออนไลนบนเว็บไซต 
 ๑.๗ โครงการพัฒนาหองปฏิบัติคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต ดําเนินการจัดทําหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรสําหรับนิสิตขนาด ๒๑ ท่ีน่ัง อุปกรณการเรียนการสอนพรอมวางระบบภายในหองจํานวน ๗ แหง  
 ๑.๘ โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัย (ระบบบริจาค) อยูระหวางการพัฒนา 
 ๑.๙ โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนิสิต ดําเนินการพัฒนาระบบทะเบียนนิสิตสวนขยายสําหรับ

วิทยาเขต วิทยาลัย หองเรียน หนวยวิทยบริการและสถาบันสมทบ  
 

 กลยุทธท่ี ๖ ขยายสวนงานใหม เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา มีผลการดําเนินการดังน้ี  
 มาตรการท่ี ๑- ๒ ดําเนินการจัดทําแผนการขยายโอกาสทางการศึกษา และ ดําเนินการจัดต้ัง

วิทยาลัย ผลการดําเนินงาน คณะกรรมการกํากับนโยบายและแผน ไดดําเนินการออกขอบังคับจํานวน ๓ ฉบับ 

และไดดําเนินการเปดวิทยาลัยจํานวน ๑ แหง หองเรียนจํานวน ๖ แหง หนวยวิทยบริการจํานวน ๔ แหง  
 มาตรการท่ี ๓ สนับสนุนใหหองเรียนจัดการเรียนการสอนครบ ๒ สาขาวิชา และมีนิสิตไมนอยกวา 

๒๐๐ รูป ผลการดําเนินงาน หองเรียนท่ีดําเนินการเปดจํานวน ๒ สาขาวิชาตามเปาหมาย จํานวน ๒ แหง 

(หองเรียนวัดสระทอง จังหวัดรอยเอ็ด และหองเรียนวัดพระแกว จังหวัดเชียงราย) มีนิสิตจํานวน ๒๐๐ รูป/

คน ตามเปาหมายเพียง ๑ แหง (หองเรียนวัดสระทอง จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน ๒๒๐ รูป) คาเฉลี่ยนิสิตของ

หองเรียนจํานวน ๑๒ แหง เฉลี่ย ๑๐๙ รูป 



 ๑๑ 

 มาตรการท่ี ๔ สนับสนุนใหหองเรียนจัดต้ังกองทุนมูลนิธิ เพื่องานจัดการศึกษาศาสนศึกษา งานวิจัย 

งานบริการวิชาการแกชุมชน และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดวยตนทุนไมนอยกวา ๑๐ ลานบาท และ

สามารถจัดหากองทุนหมุนเวียนในแตละป ไมนอยกวา ๕ ลานบาท ผลการดําเนินงาน มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ยอดสะสม ณ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๙ จํานวน ๖,๘๔๖,๗๔๔.๒๕ บาท และมูลนิธิวิทยาลัยสงฆพุทธชิน
ราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก มียอดสะสม ณ สิ้นป ๒๕๔๙ จํานวน ๑๓,๓๔๔,๕๕๖.๐๙ บาท 

 มาตรการท่ี ๕ รับสถาบันสมทบ วิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา หรือศูนยการศึกษาท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ เพื่อสมทบเปนสวนงานของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยรับสถาบันสมทบ 

จํานวน ๒ แหง  
 
 ๑.๒.๒ ผลงานวิจัย และถายทอดเทคโนโลยี มี ๗ กลยุทธ ๒๓ มาตรการ 
 
 กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตรใหเปนศูนยกลางการวิจัย มีผลการดําเนินการดังน้ี 
 มาตรการท่ี ๑ จัดต้ังกองทุนวิจัยขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อระดมทุนท้ังในงบประมาณ และเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยใหไดสัดสวนเปนรอยละ ๕ ของงบประมาณอุดหนุนท้ังหมดมาสงเสริมการวิจัย ผลการ

ดําเนินงาน มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยต้ังแตป ๒๕๔๕-๒๕๔๙ เฉลี่ยรอยละ ๒.๓๘ ตอป 
 มาตรการท่ี ๒ ยกระดับงานวิจัยใหเปนแผนงานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อกําหนด

ทิศทาง ปริมาณและคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับทรัพยากร และความตองการของ

สังคม ผลการดําเนินงาน การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยประจําป สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ไดมีการวิเคราะห 

กลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญของโครงการวิจัยใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 
 มาตรการท่ี ๓ พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการวิจัยของคณาจารยของมหาวิทยาลัย วิทยา

เขต วิทยาลัยใหมากขึ้น ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตรไดจัดโครงการอบรมนักวิจัยป ๒๕๔๗ มี

ผูเขารวมโครงการจํานวน ๘๐ รูป/คน ป ๒๕๔๘ มีผูเขารวมโครงการจํานวน ๖๐ รูป/คน 
 มาตรการท่ี ๔ สนับสนุนใหมีการประชุมสัมมนาเพื่อเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุก

ป ผลการดําเนินการ ป ๒๕๔๖ มีผูเสนอผลงานวิจัยจํานวน ๘ เรื่อง มีผูเขารวมประมาณ ๑๐๐ รูป/คน ป 

๒๕๔๘ มีผูเสนอผลงานวิจัย จํานวน ๑ เรื่อง มีผูเขารวมประมาณ ๖๐ รูป/คน 
 มาตรการท่ี ๕ จัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสูสังคมภายนอกเปนระยะ ๆ ผลการ

ดําเนินงาน จัดพิมพงานวิจัยวิทยานิพนธ จํานวน ๙ หัวเรื่อง รวมจํานวนพิมพกวา ๑๑,๐๐๐ เลม 

 มาตรการท่ี ๖ สงเสริมใหนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ไดทําวิจัยในสาขาวิชาท่ีจําเปนตอการพัฒนา

พระพุทธศาสนาและสังคม ผลการดําเนินงาน ป ๒๕๔๖ ไดสนับสนุนทุนทําวิทยานิพนธจํานวน ๑๐ ทุน ทุนละ 

๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๙ ทุน รวมเปนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท  



 ๑๒ 

 ป ๒๕๔๗ ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับงานวิจัยบัณฑิตศึกษา จํานวน ๘ ทุน ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

จํานวน ๗ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ทุน รวมเปนเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท 
 
 กลยุทธท่ี ๒ มุงสงเสริมใหมีการวิจัยสําหรับอาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีผลการ

ดําเนินการดังน้ี 
 มาตรการท่ี ๑ สงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดคืองบประมาณท่ีสนับสนุนในแตละป 

ผลการดําเนินงาน ป ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัย ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๒,๖๙๗,๕๐๐ บาท 

ป ๒๕๔๖ ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๖,๕๐๗,๓๖๐ บาท ป ๒๕๔๗ ไดรับงบประมาณ

อุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๗,๒๖๒,๗๒๐ บาท ป ๒๕๔๘ ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 

๑๓,๘๙๘,๓๐๐ บาท ป ๒๕๔๙ ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๑๑,๒๕๘,๐๐๐ บาท 
 มาตรการท่ี ๒ งานสนับสนุนทุนการวิจยัเพื่อรักษาสถานภาพตําแหนงทางวิชาการ โดยมีตัวชี้วัดท่ี ทุน

สนับสนุนการวิจัยใหอาจารยและบุคลากรท่ีสนใจในการทํางานวิจัย  ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัย

ไดจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยใหอาจารยและบุคลากรท่ีสนใจเปนประจําทุกป 

 มาตรการท่ี ๓ โครงการรวมมือทางวิชาการดานการวิจัยกับมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศ ผล

การดําเนินงาน ป ๒๕๔๙ ไดดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวของจํานวน ๓ โครงการ 
 
 กลยุทธท่ี ๓ มุงสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทําวิจัยมากขึ้น มีผลการดําเนินการดังน้ี 
 มาตรการท่ี ๑ สนับสนุนงบประมาณใหกับงานวิจัยบัณฑิตศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ผลการดําเนินงาน ป 

๒๕๔๖ ไดสนับสนุนทุนทําวิทยานิพนธจํานวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ 

บาท จํานวน ๙ ทุน รวมเปนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท  
 ป ๒๕๔๗ ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับงานวิจัยบัณฑิตศึกษา จํานวน ๗ ทุน ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

รวมเปนเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท 
 
 กลยุทธท่ี ๔ มุงสนับสนุนการวิจัยรวมกับภาคเอกชนและหนวยงานของรัฐอื่น ๆ มหาวิทยาลัยไมได

ดําเนินสําหรับกลยุทธน้ีอยางเปนรูปธรรม 

 
 กลยุทธท่ี ๕ มุงสนับสนุนงานวิจัย โดยมีการเผยแพรภายในประเทศและตางประเทศผลการ

ดําเนินงาน งานวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จแลว ยังไมมีการจัดพิมพเผยแพร  สวนงานวิจัยท่ีจัดพิมพเผยแพรเปน

ประจําทุกป เปนงานวิจัยวิทยานิพนธ รวม ๙ หัวเร่ือง นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังไดจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติท้ังในประเทศและตางประเทศเปนประจําทุกป  



 ๑๓ 

 กลยุทธท่ี ๖ มุงสนับสนุนใหใชกลไกทางการวิจัยเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาทางสังคมและ

ชุมชน มีผลการดําเนินการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานวิจัยจํานวน ๔๘ โครงการ  

    
 ๑.๒.๓ ผลงานบริการวิชาการแกสังคม มี ๑ กลยุทธ ๙ มาตรการ 
 
 กลยุทธท่ี ๑ เรงรัดการบริการวิชาการแกชุมชุนอยางกวางขวาง โดยวางมาตรการ และผลการ

ดําเนินการดังน้ี 
 มาตรการท่ี ๑ โครงการจัดต้ังกองทุนเพื่อการสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกชุมชน 

มหาวิทยาดําเนินการจัดต้ังและดําเนินการจํานวน ๒ กองทุน และมูลนิธิจํานวน ๒ มูลนิธิ 

 มาตรการที่ ๒ สนับสนุนใหสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการแกสังคม รวมมือกับหนวยงาน

อื่น และรับหนวยอิสระท่ีทํากิจกรรม การเผยแผวิชาการดานพระพุทธศาสนาเขาสมทบ หรือสนับสนุนทุนแก

หนวยงานอิสระท่ีทําหนาท่ีน้ี สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
- โครงการอบรมพระนักเผยแผธรรมทางวิทยุและโทรทัศน มีผูผานการอบรมรวม ๒๔๖ รูป 
- โครงการสงนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาพัฒนาสังคม รวม ๘,๐๖๒ รูป 
- งานรับหนวยงานอิสระท่ีทํากิจกรรมการเผยแผวิชาการดานพระพุทธศาสนาเขาสมทบ มีสถาบัน

ท่ีเขาสมทบ จํานวน ๑ แหง  
 มาตรการท่ี ๓ สนับสนุนใหสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จัดทําระบบการเก็บขอมูล

สารสนเทศ ผลิตสื่อการเผยแผตาง ๆ ท่ีเหมาะสม และมีเครือขายการเรียนรูท่ีสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

และการศึกษาตามอัธยาศัย สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
- โครงการแปลและจัดพิมพคัมภีรทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดพิมพ

พระไตรปฎกจํานวน ๒,๐๐๐ ชุด จัดพิมพคัมภีรสัททาวิเสสจํานวน ๒๔ หัวเร่ือง ๆ ละ ๒,๐๐๐ 

เลม รวมทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ เลม 
- โครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบาน ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบานท่ีเปดและดําเนินการ ๒ แหง (วิทยาเขตเชียงใหมและวิทยา

เขตหนองคาย) 
- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน มีเยาวชนเขาอบรมตามโครงการรวม ๔ ป ( ๒๕๔๕ – 

๒๕๔๘ ) จํานวน ๓๑๙,๑๔๑ รูป/คน  

- โครงการพระบัณฑิตพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) มีพระบัณฑิตพัฒนาชาวเขาดําเนินกิจกรรมตาม

โครงการรวม ๕ ป (๒๕๔๕–๒๕๔๙) จํานวน ๑๕๙ รูป โครงการบัณฑิตปฏิบัติศาสนกิจบริเวณ
ชายแดน จํานวน ๑๙ รูป 



 ๑๔ 

- โครงการผลิตสื่อสนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนา ในป ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัย โดยโรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตย ดําเนินการผลิตสื่อการสอนจํานวน ๔ รายการ ไดแก ๑.ดนตรีไทย ๒. 

มารยาทไทย ๓. ศาสนพิธี ๔. นาฏศิลป  
- โครงการพระธรรมทูตสายตางประเทศ มหาวิทยาลัย โดยฝายกิจการตางประเทศ ดําเนินการ

ฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ รวม ๕ ป มีผูผานอบรมในโครงการจํานวน ๒๗๔ รูป 
- โครงการจัดสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแกเด็กและเยาวชน มีเยาวชนผานการศึกษาตาม

หลักสูตรรวมจํานวน ๕๘๐ คน (ขอมูลเฉพาะสวนกลาง) 
 มาตรการท่ี ๔ จัดใหมีหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาความรู และประสบการณดานวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกชุมชนทองถิ่น และหนวยงานของรัฐและเอกชนเปนประจํา สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
- โครงการศูนยฝกอบรมวิปสสนากรรมฐานแกพระสงฆและประชาชนท่ัวไป มีพระสงฆและ

ประชาชนท่ัวไปเขาอบรมรวม ๑,๓๒๑ รูป/คน 
- โครงการเผยแผศีลธรรมนําสูสังคมโดยมีตัวชี้วัดท่ีผูเขารวมโครงการสรุปขอมูลจากรายงานท่ี

ไดรับจากสวนงานตางๆ รวม ๕ ป จํานวน ๕๒๙,๕๒๕ คน  

 มาตรการท่ี ๕ พัฒนาและสรางสื่อเพื่อเผยแผงานวิชาการพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยให

แพรหลาย สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
- โครงการจัดทําซีดีรอมพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยูระหวางการดําเนินการ 

 มาตรการท่ี ๖ ปรับระบบใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา การบริหารงานพระพุทธศาสนาท่ี

ทันสมัยแกคณะสงฆ สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
- โครงการเผยแผธรรมทางวิทยุและโทรทัศน มหาวิทยาลัย โดยฝายประชาสัมพันธดําเนินการ

ผลิตรายการออกอากาศสรุปรวม ๒,๕๒๓ ชั่วโมง และสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําการ

ออกอากาศผานอินเตอรเน็ต ๓ สถานี (วัดมหาธาตุ, วิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขตขอนแกน) 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 มาตรการท่ี ๗ จัดใหมีกระบวนการสรางงานสงเสริมพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยขึ้น และมีความ

พรอมในการชี้นําสังคมในทางท่ีถูกตองเหมาะสมตามหลักศาสนธรรม โดยมีโครงการที่สนับสนุนมาตรการน้ี 

ปรากฏผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
- โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ โดยมี

ตัวชี้วัดท่ีจํานวนครั้งในการจัด สรุปขอมูลไดดังน้ี ป ๒๕๔๕-๒๕๔๙ จัดนิทรรศการปละ ๑ ครั้ง 

ผูรับบริการประมาณ ๑,๐๐๐- ๕,๐๐๐ คน ป ๒๕๔๕ เปนตัวแทนมหาเถรสมาคม จัด

นิทรรศการวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของสหประชาชาติ ณ องคการใหญแหงสหประชาชาติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ป ๒๕๔๖ เปนตัวแทนมหาเถรสมาคม เดินทางไปจัดนิทรรศการ ๒๕๐ ป 

การสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศในศรีลังกา มหาวิทยาลัยเปนตัวแทนมหาเถร



 ๑๕ 

สมาคม เดินทางไปจัดนิทรรศการ ๒๕๐ ป การสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศในศรี

ลังกา 
 มาตรการท่ี ๘ สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมพระพุทธศาสนา และการใหบริการวิชาการ

กับองคกรพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ และหนวยงานชุมชนทองถิ่นใหมากขึ้น โดยมีโครงการท่ีสนับสนุน

มาตรการน้ี สรุปผลการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาผูนําสูงสุดทางท่ีสําคัญดังน้ี  
- อธิการบดีและคณะเดินทางไปประชุมพุทธศาสนาโลก ท่ีประเทศจีน มีผูนําศาสนาจาก ๔๑ 

ประเทศเขารวมประชุม 
- คณะผูแทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขารวมการประชุมนานาชาติ เร่ือง 

“Buddhism in the New Era: Chances and Challenges” จัดโดย Vietnam Buddhist 
Research Institute, Vietnam Buddhist University ณ เมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม 

- อธิการบดีและคณะ เดินทางไปรวมประชุม International Buddhist Conference ณ เมือง

แคนด้ี ประเทศศรีลังกา 
- โครงการประชุมผูนําทางศาสนา มีผูนําศาสนาจากนานาชาติเดินทางมาประชุม ณ ประเทศไทย 

มากกวา ๕๐ รูป/คน 
- โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ งานวิสาขบูชา วันสากลแหงโลก ป ๒๕๔๘ มีผูนําชาวพุทธจาก 

๔๑ ประเทศมีผูเขารวมประชุมกวา ๑,๕๐๐ รูป/คน ป ๒๕๔๙ มีผูนําชาวพุทธจาก ๔๕ ประเทศ 

มีผูเขารวมประชุมกวา ๑,๕๐๐ รูป/คน 
- โครงการประชุมนานาชาติวาดวยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ป ๒๕๔๗ มีผูนําชาวพุทธ 

นักปราชญและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จาก ๑๗ ประเทศ จํานวน ๘๐๐ รูป/คน เขารวม

ประชุม ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก กรุงเทพมหานคร 
 มาตรการท่ี ๙ จัดใหมีศูนยฝกอบรมปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานขึ้นในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย

สงฆ สถาบันสมทบ และหองเรียน เพ่ือเปนสถานปฏิบัติธรรม และอบรมจิตใจแกคณาจารย บุคลากร และ

ประชาชนท่ัวไป โดยมีโครงการท่ีสนับสนุนมาตรการน้ี ปรากฏผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐานแกเจาหนาท่ีคณาจารย นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 

สรุปขอมูลได ดังน้ี 
- โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานสําหรับพระสงฆและประชาชนท่ัวไป มีผูเขาอบรมรวม 

๑,๓๒๑ รูป/คน 

- โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีผูเขาอบรมรวม ๑๕๖ 

รูป/คน 

- โครงการปฏิบัติวิธีสอนพระพุทธศาสนาแกชาวตางประเทศ (I.B.M.C) มีผูเขาอบรมรวม ๕๙๓ 

รูป/คน 



 ๑๖

 ๑.๒.๔ ผลงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มี ๑ กลยุทธ ๕ มาตรการ 
 
 กลยุทธ ท่ี ๑ รณรงคใหพระสังฆาธิการ ผู นําชุมชน ผู นําทองถิ่น มีความรู ความเขาใจใน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น 
มีผลการดําเนินการดังน้ี 
- โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่อการอนุรักษศาสนวัตถุ มีผูเขารวมโครงการรวม ๒,๐๗๔ รูป 
- โครงการรวบรวมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการศึกษาคนควาประจําถิ่น 

มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานประมวลรายงานจากสวนงานตาง ๆ พบวาตลอดแผนงาน มี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเฉลี่ยปละ ๕๑ รายการ 
- โครงการปริวัตรอักษรขอม-ธรรม มหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยาเขตอุบลราชธานี ดําเนินการปริวัติ

อักษรขอม-ธรรม ปละ ๑๒ เรื่อง รวม ๖๐ เรื่อง 
- โครงการรวบวรรณกรรมอีสาน มหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยาเขตอุบลราชธานี ดําเนินการรวบรวม

วรรณกรรมอีสาน ปละ ๒๐ เรื่อง รวม ๑๐๐ เรื่อง 
- โครงการสงเสริมภูมิปญญาลานนา มหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยาเขตเชียงใหมดําเนินการอบรม

สงเสริมภูมิปญญาลานนาปละ ๒๐๐ รูป/คนรวม ๑,๐๐๐ รูป/คน 
- โครงการอนุรักษปาและพัฒนาส่ิงแวดลอม โดยมีตัวชี้วัดท่ีจํานวนตนไมท่ีปลูกในแตละป 

มหาวิทยาลัย ฯ ดําเนินการปลูกตนไมรวม ๔,๓๐๐ ตน  
- โครงการสวนสมุนไพรและแพทยแผนไทย โดยมีตัวชี้วัดท่ีผูเขาอบรมในโครงการ มีผูเขารวม

โครงการตลอดแผนงานรวม ๓,๑๘๑ รูป/คน  

- โครงการจัดต้ังหอพุทธศิลปและพิพิธภัณฑประจําถิ่น ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหอพุทธศิลปท่ีเปด

และดําเนินการจํานวน ๖ แหง  
- โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภาคใต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

โดยมีตัวชี้วัดท่ีจํานวนผูเขารวมโครงการสืบสานประเพณีในแตละปตลอดแผนงาน รวม 

๑๙,๘๐๐ รูป/คน 
- โครงการฝกอบรมพระสังฆาธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการบริหารกิจการคณะ

สงฆ มีผูเขาศึกษารวม ๑,๓๓๑ รูป 
 
 



 ๑๗ 

สวนท่ี ๒ 

 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
  จากผลการดําเนินงานที่ผานมาจะพบวา มีท้ังกลยุทธท่ีบรรลุเปาหมายและไมบรรลุตามเปาหมายท่ีต้ัง

ไว ดังน้ัน การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๐ (พ.ศ.

๒๕๕๐-๒๕๕๔) จึงไดวิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมาและสภาพแวดลอมในปจจุบัน สรุปเปนจุดเดน จุด

ดอย โอกาส และภาวะคุกคามเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาไดดังน้ี 

 
๒.๑ จุดแข็ง (Strength) 

  ๒.๑.๑ มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ สามารถออกแบบและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ยืดหยุน คลองตัว โปรงใส สามารถตรวจสอบได ภายใตกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

  ๒.๑.๒ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเกียรติคุณทางดานการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ

วิชาการดานพระพุทธศาสนาเปนท่ีปรากฏท้ังในและตางประเทศ ผานกระบวนการบริการวิชาการและการผลิต

บัณฑิตออกไปรับใชสังคมและคณะสงฆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๑.๓ มหาวิทยาลัยสามารถปรับระบบการรับนิสิต ใหครอบคลุมการรับนิสิตคฤหัสถเขาศึกษาทุก

สาขาวิชา เพื่อรองรับการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานออกเปน ๑๒ ป  
  ๒.๑.๔ หลักสูตรการจัดการศึกษามีเน้ือหาสาระครอบคลุมวิชาการดานพระพุทธศาสนาท้ังภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ และสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีมุงพัฒนาใหคนไทยเปนคนเกง ดี มีความสุข 

นําไปสูสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท 
  ๒.๑.๕ มหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากคณะสงฆและประชาชนทั่วไปใหเปด

การศึกษาเพื่อพัฒนาคณะสงฆและประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

  ๒.๑.๖ มหาวิทยาลัยมีสังคมเปนฐานในการระดมทรัพยากรและมีศักยภาพในการระดมทรัพยากร

เพื่อการดําเนินงาน 

  ๒.๑.๗ มหาวิทยาลัยมีเปาหมายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนอาจารยใหมีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติภารกิจผานกระบวนการฝกอบรม ศึกษาดูงาน พัฒนางานวิจัย และศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ 
  ๒.๑.๘ มหาวิทยาลัยมีความชํานาญในการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษา การ

ประชุมสัมมนาวิชาการดานพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
 



 ๑๘ 

๒.๒ จุดออน (Weakness)  
  ๒.๒.๑ มหาวิทยาลัยขาดการประเมินหลักสูตรและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยางตอเน่ือง เพื่อ

นําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสนองตอบตอความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 
  ๒.๒.๒ สัดสวนตําแหนงอาจารยตอตําแหนงวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๒.๓ ความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไมถึงระดับ

มาตรฐานสากล 
  ๒.๒.๔ นิสิตมีความแตกตางในดานวุฒิการศึกษา วัยวุฒิ จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนา ท้ังในดาน

ความรู ความสามารถ เจตคติ และทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
  ๒.๒.๔ รอยละของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในแตละสาขาวิชายังตํ่ากวา

เปาหมายท่ีกําหนด เม่ือเทียบกับจํานวนนิสิตท่ีรับเขาในรุนเดียวกัน 
  ๒.๒.๕ ระเบียบ ขอบังคับ ซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการยังไมเพียงพอ และบางอยางขาดการ

พัฒนาปรับปรุงใหทันตอความเปลี่ยนแปลง 

  ๒.๒.๖ มหาวิทยาลัยยังขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเขาสูตําแหนงการบริหารอยางเปนระบบ 
  ๒.๒.๗ การขยายสวนการจัดการศึกษาออกไปท่ัวภูมิภาคตามความตองการของคณะสงฆและ

ประชาชนท่ัวไปภายใตความจํากัดดานทรัพยากรการบริหารการจัดการศึกษา ทําใหมหาวิทยาลัยตองมีภารงาน

เพิ่มมากขึ้น ทําใหโครงสรางการบริหาร สายบังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้น เกิดความลาชาและไมทันตอความ

เปลี่ยนแปลงในบางโอกาส 

  
๒.๓ โอกาสการพัฒนา (Opportunity)  
  ๒.๓.๑ บัณฑิตบรรพชิตท่ีจบการศึกษาออกไปมีโอกาสสนองงานกิจการคณะสงฆ ท้ังในดานการ

ปกครอง การศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการ และการศึกษาสงเคราะห และเปนพระสังฆาธิการระดับสูง 

เปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากคณะสงฆในการดําเนินกิจกรรมการจัดการศึกษา

อบรมและพัฒนาคณะสงฆในฐานะเปนมหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทย เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาบุคลากร

ดานพระพุทธศาสนา 

  ๒.๓.๒ สถานการณทางสังคมของโลกมีความวุนวายเกิดขึ้น ไมมีความสงบ สังคมมีความแตกแยก 

อันเกิดจากปญหาการพัฒนาท่ีไมสมดุล เปนโอกาสของมหาวิทยาลัยในการท่ีจะเสนอทางเลือกในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ ผานกระบวนการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย และการสงพระสอน

ศีลธรรม พระธรรมทูตเพื่อการสอน การเผยแผพุทธธรรมท้ังในและตางประเทศ 



 ๑๙ 

  ๒.๓.๓ ชาวตางประเทศมีความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่ง

เปนโอกาสของมหาวิทยาลัยในการท่ีจะเปดหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา 

พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ (Excellence Center) เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ
นานาชาติ  
  ๒.๓.๔ การขยายสวนการจัดการศึกษาออกไปท่ัวภูมิภาคตามความตองการของคณะสงฆและ

ประชาชนทั่วไป ชวยใหผูท่ีสนใจศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาท่ีอยูในทองถิ่นตางๆ มีโอกาสเขาศึกษา 

สอดคลองกลับนโยบายของรัฐ     
  ๒.๓.๕ มหาวิทยาลัยเปนท่ีต้ังของสํานักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) 
และมีศักยภาพในการขยายการศึกษา สามารถสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ รวมท้ัง

การขยายหลักสูตรการศึกษาไปยังตางประเทศ การเปดหลักสูตรนานาชาติ การสงเสริมและพัฒนาใหอาจารย

ไปเปนวิทยากรสอนในตางประเทศ 
  ๒.๓.๖ คาใชจายในการการศึกษาไมสูง เปนทางเลือกใหพระสงฆ สามเณร และประชาชนท่ัวไปท่ีมี

ขอจํากัดดานเศรษฐกิจเขามาศึกษาไดอยางกวางขวาง 
  ๒.๓.๗ มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เอื้อตอการออกแบบวิธีการจัดการศึกษา

และบริการวิชาการรูปแบบใหมท่ีทันสมัยและตอบสนองตอความตองการของสังคมเชิงรุก 

 
๒.๔ ภาวะคุกคาม (Threat) 
  ๒.๔.๑ การแขงขันเชิงคุณภาพและปริมาณจะเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากนโยบายเปดเสรีทางการศึกษา 
  ๒.๔.๒ แนวนโยบายของรัฐบาลท่ีจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยในลักษณะเงินอุดหนุน

เฉลี่ยรายหัวนิสิต สถาบันการศึกษาท่ีมีความพรอมดานการบริหารจัดการ ดานทรัพยากร ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศดานอาคาร สถานท่ี หองสมุด และระบบประกันคุณภาพการศึกษาถูกประเมินใหคาเฉลี่ยระดับ

คุณภาพสูงจะไดเปรียบสถาบันการศึกษาท่ีไมมีความพรอม 
  ๒.๔.๓ จํานวนผูบรรพชาอุปสมบทเพื่อการศึกษาเลาเรียนทางพระพุทธศาสนาและจํานวนพระภิกษุ

สามเณรท่ีจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลดนอยลง อันเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชาการ 

และการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานออกเปน ๑๒ ป 
   

 
 
 
 
 



 ๒๐

สวนท่ี ๓ 
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 
 

๓.๑ ปรัชญามหาวิทยาลัย  
 
  “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” 
 

๓.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
 
  “ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ” 

 
๓.๓ วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย  
 
  ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ท่ีสรางคนดีและเกงอยางมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดี

อยางมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ ระดับนานาชาติ 
 
๓.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย 
  ๑) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด เปนผูนําจิตใจและ

ปญญา มีโลกทัศนกวางไกล มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนา

สังคม 

  ๒) จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยบูรณาการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเขากับ

ศาสตรสมัยใหมท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผานกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และเพ่ือสรางองคความรูใหมในการพัฒนา มนุษย สังคม 

และสิ่งแวดลอม ใหอยูรวมกันไดอยางสมดุล และสันติสุข 
  ๓) มุงม่ันในการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกคณะสงฆและสังคม รวมทั้งสงเสริม การ

เรียนรู และความรวมมืออันดีระหวางพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือธํารงรักษา ไวซึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเน่ืองดวยพระพุทธศาสนา 



 ๒๑ 

  ๔) มุงพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความสํานึกรับผิดชอบ การมีสวนรวม 

ความโปรงใส ตรวจสอบไดและความคุมคา รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร   เพื่อ

กาวไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง 

 
๓.๕ วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๐ 
  มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในชวงแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะท่ี ๑๐ ( พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ๕ ประการ ดังน้ี  
  ๑) เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา สามารถ

ประยุกตเขาศาสตรสาขาตาง ๆ มีปฏิปทาท่ีนาเลื่อมใส ใฝรูใฝคิด มีความเปนผูนําทางจิตใจและปญญา มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีโลกทัศนกวางไกล สามารถกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก มีศรัทธาท่ีจะอุทิศ

ตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อสวนรวม   
  ๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินภารกิจตามแนวทางการ

บริหารจัดการองคการท่ีดีไดอยางมีประสิทธิภาพ    
  ๓) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและคณะสงฆ 
  ๔) เพื่อสืบสานและสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
  ๕) เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษา การวิจัยดานพระพุทธศาสนา ปรัชญา ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
 
๓.๖ สรุปจํานวนยุทธศาสตร และกลยุทธในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๐ 
 ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๐ น้ี ไดวางยุทธศาสตรและกําหนดกลยุทธภายใตกรอบ

วิสัยทัศน ๔ ประการ ดังน้ี 
วิสัยทัศน จํานวนยุทธศาสตร จํานวนกลยุทธ 

สรางคนดีและเกงอยางมีสมรรถภาพ 
จัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ 

๓ ๑๒ 

บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ ๒ ๖ 
บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ ๑ ๖ 

รวม ๖ ๒๔ 

 
 โดยในแตละยุทธศาสตรไดกําหนดเปาประสงคและวางกลยุทธเพื่อใหตอบสนองวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยและวัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ระยะท่ี ๑๐  ไวดังน้ี 
 



 ๒๒ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูคูคุณธรรม 
 เปาประสงค บัณฑิตและบุคลากรที่ผานการศึกษาอบรมเปนผูมีคุณธรรมนําความรู มีปฏิปทานา

เลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด เปนผูนําทางจิตใจและปญญา มีโลกทัศนกวางไกล มีความสามารถ

และทักษะในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 

 กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาและขยายโอกาสการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาและดานสังคมศาสตร 
 กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรผานกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจและการบริการสังคม 
 กลยุทธท่ี ๓ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ  

 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 เปาประสงค มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ซึ่ง

ตอบสนองความตองการของสังคม คณาจารยมีความรูความชํานาญวิชาการดาน

พระพุทธศาสนาและสังคมศาสตรเปนท่ีปรากฏ มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพและเพียงพอ 
 กลยุทธท่ี ๔ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาและดานสังคมศาสตรใหมี

ความหลากหลาย 
 กลยุทธท่ี ๕ พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาโดยใชการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกในการ

ดําเนินงาน 
 กลยุทธท่ี ๖ พัฒนาการเรียนการสอน แหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ใหมี

ความทันสมัย เพียงพอตอการจัดการจัดการศึกษา 
 กลยุทธท่ี ๗ พัฒนาอาจารยใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตรใหเปนศูนยประสานและทําวิจัยดานพระพุทธศาสนา

นานาชาติ 
 เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการวิจัยดานพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

 กลยุทธท่ี ๘ พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย 

 กลยุทธท่ี ๙ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทําวิจัยและใชความรูจากการวิจัย 

เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน  และพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง 
 กลยุทธท่ี ๑๐ สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทําวิจัยรวมกับองคกรภายนอก

มหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ 
 กลยุทธท่ี ๑๑ เผยแพรผลงานวิจัย 



 ๒๓ 

 กลยุทธท่ี ๑๒ พัฒนากองทุนวิจัย 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเชิงรุกท่ีตอบสนองความตองการของสังคม 
 เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการของคณะสงฆและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธท่ี ๑๓ พัฒนารูปแบบและวิธีการ การบริการดานพระพุทธศาสนาแกสังคม และการเผยแผ

พระพุทธศาสนาสูสากล 
 กลยุทธท่ี ๑๔ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาระดับ

ทองถิ่น  ระดับชาติ และนานาชาติ 

 กลยุทธท่ี ๑๕ สงเสริม สนับสนุน และสนองงานของคณะสงฆ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
 เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

 กลยุทธท่ี ๑๖ พัฒนารูปแบบและวิธีการในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 กลยุทธท่ี ๑๗ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ท้ังระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
 กลยุทธท่ี ๑๘ เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความสํานึกในคุณคาของพระพุทธศาสนา ศิลปะ 

และวัฒนธรรม 
  
ยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 เปาประสงค  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 กลยุทธท่ี ๑๙ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
 กลยุทธท่ี ๒๐ ปรับปรุง พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อกาวสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 กลยุทธท่ี ๒๑ ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
 กลยุทธท่ี ๒๒ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 กลยุทธท่ี ๒๓ ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 กลยุทธท่ี ๒๔ ประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรภาพลักษณและสรางความเชื่อม่ันตอมหาวิทยาลัยสู

นานาชาติ 



 ๒๔

สวนท่ี  ๔  
ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๐ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

 

   สอดคลองกับตัวบงช้ี 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลยุทธ ประกันคุณภาพ มจร 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การผลิต

บัณฑิตและการพัฒนา 
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาและขยาย

โอกาสการศึกษาวิชา 

๑.๑ จํานวนนิสิตที่เขาศึกษา (๒.๔) 

บุคลากรที่มีคุณธรรมนํา

ความรู 

การดานพระพุทธ- 

ศาสนาและดาน

สังคมศาสตร 

๑.๒ จํานวนการขยายแหลงเรียนรู การจัดการ

ศึกษา หนวยวิทยบริการ หองเรียน 

 

 กลยุทธที่ ๒ พัฒนาบัณฑิตและ

บุคลากรผานกิจกรรม 

๒.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน

พระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร 

 

 การปฏิบัติศาสนกิจ

และการบริการสังคม 

๒.๒ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาไดสนองงาน

คณะสงฆ มีงานทําและศึกษาตอ 

(๒.๙), (๒.๑๐),(๒.๑๑),

(๒.๑๓) 

  ๒.๓ บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู ไดรับการ

ยกยองเปนที่ปรากฏ 

(๒.๑๒) 

 กลยุทธท่ี ๓ พฒันา

มหาวิทยาลัยใหเปน 
๓.๑ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาตาง 

ประเทศไมนอยกวา ๕ หลักสูตร 

(๒.๔) 

 ศูนยกลางการศึกษา ๓.๒ จัดตั้งสถาบันภาษานานาชาต ิ  

 พระพุทธศาสนา ๓.๓ จัดตั้งวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ  

 ระดับนานาชาติ ๓.๔ ขยายการรับนิสิตตางประเทศไมนอย

กวารอยละ ๑๕ ของจํานวนรวมนิสิต

เขาใหมในแตละปการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการ 

กลยุทธที่ ๔ พัฒนารูปแบบการ

จัดการศึกษาวิชาการ 

๔.๑ จํานวนหลักสูตรเดิมที่ปรบัปรงุและ

พัฒนา 

(๒.๑) 

สอน ดานพระพุทธศาสนา

และดานสังคมศาสตร 

๔.๒ จํานวนหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับ

ความตองการของสังคม 

 

 ใหมีความหลากหลาย ๔.๓ จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  

  ๔.๔ จํานวนกิจกรรม/โครงการสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรระหวางสถาบัน 

(๒.๓) 

  ๔.๕ จํานวนนิสิตและบุคลากรแลกเปลี่ยน

ระหวางสถาบัน 

 



 ๒๕ 

   สอดคลองกับตัวบงช้ี 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลยุทธ ประกันคุณภาพ มจร 

 กลยุทธที่ ๕ พัฒนากระบวนการ

จัดการศึกษาเชิงบูรณา

การโดยใชการประกัน 

๕.๑ มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่จะทํา

ใหนิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

(๒.๒), (๙.๑) 

 คุณภาพการศึกษาเปน

กลไกในการดําเนินงาน 

๕.๒ มีกระบวนการใหบริการแกนิสิตอยาง

ทั่วถึงครอบคลุม 

(๓.๑) 

  ๕.๓ มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวน 

และสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค 

(๓.๒), (๓.๓), (๒.๔) 

  ๕.๔ มีการพัฒนาสงเสริมการใชคอมพิวเตอร

เพ่ือการเรียนรู 

 

 กลยุทธที่ ๖ พัฒนาการเรียน

การสอน แหลงเรียนรู

และเทคโนโลยีสาร 

สนเทศเพ่ือการศึกษา

ใหมีความทันสมัย

เพียงพอตอการจัด 

๖.๑ จํานวนคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะพระไตรปฎกทั้งภาษาไทย 

ภาษาตางประเทศ (Center of 
Excellence in Tipitaka) หนังสือ 
ตํารา เอกสาร สื่อการสอนที่ไดสัดสวน

กับจํานวนนิสิตและอาจารย 

 

 การจัดการศึกษา ๖.๒ มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการ

จัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอทั้ง

สวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย 

 

  ๖.๓ มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการ

เรียนการสอนอยางนอย ๒ ระบบ (1.E-
Learning 2.Testing Bank) 

 

 กลยุทธที่ ๗ พัฒนาอาจารยใหมี

ความรู ความสามารถ 

และทักษะในการจัด 

๗.๑ จํานวนหลักสูตรที่ในการพัฒนา

ความสามารถและทักษะในการจัดการ

เรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการ

สอนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๗.๒ จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมพัฒนา

ความสามารถและทักษะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer 
literacy) ในการจัดการเรียนการสอน  

 



 ๒๖ 

   สอดคลองกับตัวบงช้ี 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลยุทธ ประกันคุณภาพ มจร 

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตรให 

กลยุทธที่ ๘ พัฒนาการบริหาร

การจัดการงานวิจัย 

๘.๑ มีการจัดระบบการทําวิจัยที่เนนการวิจัย

ดานพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร 

(๔.๑),(๔.๒) 

เปนศูนยประสาน และทําวิจัย

ดานพระพุทธศาสนา 

 ๘.๒ พัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและการ

บริหารจัดการงานวิจัย 

(๔.๒) 

นานาชาติ  ๘.๓ มีการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย

เพ่ือสรางความเขมแข็งและพัฒนา

ศักยภาพและคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยใหเปนองคกรการศึกษา

พระพุทธศาสนาระดับโลก 

(๔.๑) 
 

 กลยุทธที่ ๙ สงเสริมและ

สนับสนุนใหบคุลากร

ของมหาวิทยาลัยทํา 

๙.๑ มีการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ

ในการทําวิจัย การเขียนตําราทาง

วิชาการ 

(๒.๘) 

 วิจัยและใชความรูจาก

การวิจัยเพ่ือพัฒนาตน  

๙.๒ มีการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน 

วิจัยประเมินหลักสูตร 

(๔.๕) 

 พัฒนางานและพัฒนา

องคกรอยางตอเนื่อง 

๙.๓ บุคลากรนําผลการวิจัยไปปรับปรุง

พัฒนา 

(๔.๕) 

 กลยุทธที่ ๑๐ สงเสริมและสนับสนนุ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ใหทําวิจัยรวมกับองคกร

ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งใน

และตางประเทศ 

๑๐.๑ มีการสนับสนุนการวิจัยรวมกับ

ภาคเอกชนและหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

 กลยุทธที่ ๑๑  เผยแพร

ผลงานวิจัย 

๑๑.๑ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันตออาจารยประจํา 

 

  ๑๑.๒ รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ

รางวัลผลงานทางวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

(๗.๗) 

  ๑๑.๓ รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดบั

นานาชาติตออาจารยประจํา 

 

  ๑๑.๔ จํานวนโครงการวิจัยใหม  



 ๒๗ 

   สอดคลองกับตัวบงช้ี 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลยุทธ ประกันคุณภาพ มจร 

  ๑๑.๕ จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพรใน

วารสารหรือนําไปอางอิงในระดับชาติ/

นานาชาติ หรือนําไปใชประโยชน 

(๔.๔) 
 
 

 กลยุทธที่ ๑๒ พัฒนากองทุน

วิจัย 

๑๒.๑ มีการระดมทุนเพ่ือการบริหารและการ

สงเสริมการทําวิจัย 

(๔.๓) 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การ

บริการวิชาการดาน 

กลยุทธที่ ๑๓ พัฒนารูปแบบ

และวิธีการ การบริการ 

๑๓.๑ มีกระบวนการและระบบการใหการ

บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา 

(๕.๑), (๕.๒), (๕.๘), 

(๕.๘) 

พระพุทธศาสนาเชิงรุกท่ี

ตอบสนองความตองการ

ของสงัคม 

ดานพระพุทธศาสนา

แกสังคม และการเผย

แผพระพุทธศาสนาสู

สากล 

๑๓.๒ มีกระบวนการเผยแผธรรมะสูสากลที่

หลากหลาย อาทิ การจัดประชุมนานาชาติ 

การแปลและจัดพิมพเอกสารทางวิชาการ

เปนภาษาตางประเทศ การไปเปนวทิยากร

ในตางประเทศ  การจัดทําสื่อออนไลน

เปนภาษาตางประเทศ 

(๕.๑), (๕.๒), (๕.๘) 

  ๑๓.๓ จํานวนนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสา

พัฒนาและบริการสังคมทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

(๕.๓), (๕.๔),(๕.๑๐) 

  ๑๓.๔ จํานวนเยาวชนที่เขารวมโครงการ

บรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๕.๓),(๕.๔) 

  ๑๓.๕ จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดบั

ประกาศนียบัตรโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา

วันอาทิตยแกเด็กและเยาวชน 

(๕.๓),(๕.๔) 

  ๑๓.๖ จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนตนและตอนปลาย 

(๕.๓),(๕.๔) 

  ๑๓.๗ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรอภิธรรม 

(๕.๓),(๕.๔) 

  ๑๓.๘ จํานวนพระสังฆาธิการที่ผานการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ 

(๕.๓),(๕.๔) 

  ๑๓.๙ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรอ่ืนๆ 

(๕.๓),(๕.๔), (๕.๕) 



 ๒๘

   สอดคลองกับตัวบงช้ี 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลยุทธ ประกันคุณภาพ มจร 

 กลยุทธที่ ๑๔ พัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเปน

ศูนยกลางการบริการ 

๑๔.๑ จํานวนขอมูลสารสนเทศและสื่อการเผยแพร

วิชาการดานพระพุทธศาสนาผานสื่อสิง่พิมพ 

วิทยุ โทรทศันและสือ่ออนไลน 

(๕.๘) 

 วิชาการดาน  ๑๔.๒ จํานวนนักเผยแผธรรมที่ผานการอบรม (๕.๒),(๕.๔),(๕.๘),(๕.๙) 

 พระพุทธศาสนาระดับ 

ทองถิ่น  ระดับชาติ  

๑๔.๓ จํานวนพระธรรมทูตสายตางประเทศ

ที่สําเร็จการอบรม 

 

 และนานาชาติ ๑๔.๔ จํานวนพระสงฆและประชาชนที่ผาน

การอบรมวิปสสนากรรมฐาน 

(๕.๒), (๕.๔), (๕.๘), 

(๕.๙) 

  ๑๔.๕ จํานวนโรงเรียนที่พระสอนศีลธรรม

เขาไปใหบริการการสอน การฝกอบรม 

(๕.๒), (๕.๔), (๕.๘), 

(๕.๑๐) 

  ๑๔.๖ จํานวนโครงการประชุม สัมมนา ทาง

วิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับ

ทองถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาติ 

(๕.๘) 

 กลยุทธที่ ๑๕ สงเสริม 

สนับสนุน และสนอง

งานของคณะสงฆ 

๑๕.๑ จํานวนพระสังฆาธิการที่ไดรับการ

สงเสริมความสามารถในการบริหาร

จัดการงานคณะสงฆ 

(๖.๑), (๖.๒) 

  ๑๕.๒ จํานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดถวาย

พระสังฆาธิการและประชาชนทั่วไป 

 

  ๑๕.๓ จํานวนพระสังฆาธิการที่ไดรับการ

สงเสริม สนับสนนุในดานอ่ืน ๆ 

 

  ๑๕.๔ จํานวนพระนิสิต บุคลากรที่ไปดํารงตําแหนง

หรือปฏิบัติงานสนองงานคณะสงฆ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ  

กลยุทธที่ ๑๖ พัฒนารูปแบบ

และวิธีการในการทํานุ  

๑๖.๑ จํานวนหลักสูตรและโครงการในการทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

(๖.๒) 

วัฒนธรรมอยางย่ังยืน บํารุงพระพุทธศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

๑๖.๒ จํานวนผูรับบริการในงานทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

(๖.๒) 

 กลยุทธที่ ๑๗ พัฒนามหาวิทยาลัยให

เปนแหลงเรียนรูดาน 

พระพุทธศาสนา ศิลปะ  

๑๗.๑ จํานวนแหลงเรียนรูดาน

พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ  

(๖.๑) 

 และวัฒนธรรม ทั้งระดบั

ทองถ่ิน ชาติและนานาชาติ 

๑๗.๒ รวมมือกับองคกรระดับนานาชาติในการทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 



 ๒๙

   สอดคลองกับตัวบงช้ี 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลยุทธ ประกันคุณภาพ มจร 

  ๑๗.๓ พัฒนาหลักสูตรทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม(หลักสูตรพุทธศิลป) 
และสงเสริมใหมีการศึกษาอยาง

กวางขวาง 

 

  ๑๗.๔ มีการสงเสริมอนุรักษและเปดพ้ืนที่ใน

การแสดงศิลปวัฒนธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ระดับทองถ่ิน 

ระดับชาติ และนานาชาติ 

(๖.๑) 

 กลยุทธที่ ๑๘ เสริมสรางความรู 

ความเขาใจ และความ

สํานึกในคุณคาของ

พระพุทธศาสนา  

๑๘.๑ จํานวนงาน/โครงการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจและความสํานึกในคุณคา

ของพระพุทธศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมระดับทองถ่ิน ระดับชาติ  

(๖.๑) 

 ศิลปะ และวัฒนธรรม

สูสากล 

๑๘.๒ จํานวนงาน/โครงการเสริมสราง

ความรู ความเขาใจและความสํานึกใน

คุณคาของพระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมไทย สูนานาชาติ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ ๑๙ พัฒนาศักยภาพ

และยกระดับ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากรทุกระดับ 

๑๙.๑ จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพและ

ยกระดับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร (Computer 
literacy) โดยเฉพาะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒.๖) 

  ๑๙.๒ จํานวนทุนและงบประมาณในการพัฒนา

บุคลากร 

(๒.๕) 

  ๑๙.๓ มีการวิเคราะห ทบทวนเกณฑภาระงาน

ข้ันต่ําของบุคลากร 

(๙.๑) 

  ๑๙.๔ มีหลักเกณฑการกําหนดภาระงาน ตาม

การมุงเนนในแตละภารกิจ จําแนกงาน

สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการของ

บุคลากรอยางเหมาะสม 

(๙.๑) 

  ๑๙.๕ มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร 

(๒.๗), (๓.๒) 



 ๓๐

   สอดคลองกับตัวบงช้ี 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลยุทธ ประกันคุณภาพ มจร 

  ๑๙.๖ มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุก

ภารกิจ 

(๗.๑) 

  ๑๙.๗ มีระบบการวิเคราะหหนวยตนทุน (Unit 
Cost Analyze)  

 

 กลยุทธที่ ๒๐ ปรับปรุง พัฒนา

กลไกการบริหาร

จัดการเพ่ือกาวสูความ 

๒๐.๑ มีการจัดทํา/ปรับปรุง พัฒนาระเบียบวา

ดวยการจัดตั้ง การขยาย การยาย การ

ยกฐานะ และการยุบสวนงาน 

 

 เปนองคกรแหงการ

เรียนรู 

๒๐.๒ มีกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู

องคการแหงการเรียนรู 

(๗.๓) 

  ๒๐.๓ มีการปรับปรุงแกไขระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง ประกาศ เก่ียวกับการบริหารงาน

มหาวิทยาลัย  

 

 กลยุทธที่ ๒๑ ใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารงาน 

๒๑.๑ มีการสนับสนุนระบบสํานักงาน

อัตโนมัติ และนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ

อยางเต็มประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด(Office Automation, 
Information Technology, 
Teleconference, Paperless) 

 

  ๒๑.๒ มีระบบและกลไกการบริหารบุคคล

เพ่ือการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(๗.๔) 

  ๒๑.๓ มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการ

บริหาร การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการแกสังคม และการ

ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

(๗.๕) 
(๗.๘) 
(๗.๙) 

 กลยุทธที่ ๒๒ พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานทางกายภาพ 

๒๒.๑ มีแผนพัฒนาสวนงานที่สอดคลองกับ

แผนพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัย 

 

 เพ่ือการบริหารและการ

จัดการศึกษา 

๒๒.๒ มีการจัดตั้งและบริหารเงินกองทุนภายในสวน

งานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 



 ๓๑ 

   สอดคลองกับตัวบงช้ี 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลยุทธ ประกันคุณภาพ มจร 

  ๒๒.๓ มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ระยะยาว ๑๕ ป (MCU Roadmap) 
 

 กลยุทธที่ ๒๓ ระดมทรัพยากร

เพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

๒๓.๑ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย ตนทุนผลผลิตการ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ 

(๘.๑) 

  ๒๓.๒ มีระบบการระดมทุน เพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 

  ๒๓.๓ จํานวนกิจกรรมในการระดมทุน เพ่ือ

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

  ๒๓.๔ มีระบบการบูรณาการการใช

ทรัพยากรภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยรวมกัน 

(๘.๒) 

  ๒๓.๕ มีกระบวนการวิเคราะหและลงทุน

พัฒนาวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

จัดเก็บรายไดบํารุงมหาวิทยาลัยใน

ระยะยาว 

 

  ๒๓.๖ มีแผนงานการใชประโยชนพ้ืนที่และ

อาคารของมหาวิทยาลัย 

 

 กลยุทธที่ ๒๔ การ

ประชาสัมพันธเพ่ือ

เผยแพรภาพลักษณ 

๒๔.๑ มีการสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย 

(Image Creation) เพ่ือใหเปนที่รับรูอยาง
กวางขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

 และความเช่ือมั่นตอ

มหาวิทยาลัยสูสากล 

๒๔.๒ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซดมหาวิทยาลัยให

มีความนาสนใจ ทันสมัย และเปน

ประโยชนทั้งแกชาวไทยและตางประเทศ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 
 

ตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 
 
องคประกอบท่ี ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
 
องคประกอบท่ี ๒ การเรียนการสอน 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕ สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๖ สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๗ มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๘ มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวจิัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๙ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑๐ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑๒ รอยละของนิสิตปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ ๕ ป ท่ีผานมา ท่ีไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑๓ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีผูเปนคฤหัสถท่ีไดทํางานตรงหรือสอดคลองกับกลุม

สาขาวชิาท่ีสําเร็จการศึกษาภายใน ๑ ป 
 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑๔ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีผูเปนบรรพชิตท่ีไดปฏิบัติศาสนกิจและทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสําเร็จการศึกษาภายใน ๑ ป 
 



 ๓๔ 
องคประกอบท่ี ๓ กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑  มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒ มีการสงเสริมกจิกรรมนิสิตท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลกัษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓ รอยละของนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานิสิตตอจํานวนนิสิตท้ังหมด 
 
องคประกอบท่ี ๔ การวิจยั 
 ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ท่ี ๔.๒ มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ท่ี ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน

อาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๔.๔ รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๔.๕ การบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคกับการเรียนการสอน 
 
องคประกอบท่ี ๕ การบริการวิชาการแกสงัคม 
 ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑ มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสงัคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒ รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชพีใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๕.๓ รอยละของกจิกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวชิาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารย

ประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๕.๔ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๕.๕ จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวชิาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๕.๖  มีการนําความรูและประสบการณจากการเผยแผพระพุทธศาสนาและการบริการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 ตัวบงชี้ท่ี ๕.๗ ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ตัวบงชี้ท่ี ๕.๘ คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัยในการบรกิารวชิาการดานพระพุทธศาสนาแกสังคมตอ

จํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๕.๙ จํานวนของผูรับบริการจากมหาวิทยาลัยในการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาในนาม

มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑๐ รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีนิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจดําเนินการตอจํานวนนิสิตปฏิบัติท้ังหมดในปการศึกษาน้ัน 



 ๓๕ 
 
องคประกอบท่ี ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑ มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ตัวบงชี้ท่ี ๖.๒ รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต 
 
องคประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑ สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัย

ใหแขงขันไดในระดับสากล 
 ตัวบงชี้ท่ี ๗.๒ ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลยั 
 ตัวบงชี้ท่ี ๗.๓ มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ท่ี ๗.๔ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๗.๕ ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั 
 ตัวบงชี้ท่ี ๗.๖  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
 ตัวบงชี้ท่ี ๗.๗ รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๗.๘ มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๗.๙ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 
องคประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๑ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๒ มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๓ สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๔ คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๕ รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๖ งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๗ รอยละของบุคลากรประจําสายปฏิบัติการท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๘ คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอจํานวนนิสิต 

 



 ๓๖ 
องคประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๙.๑ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๙.๒ มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต 
 ตัวบงชี้ท่ี ๙.๓ ระดับความสําเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําส่ังแตงตั้ง 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่สิบ 
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