แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐-๒๕๕๔)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คํานํ า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีคาํ สัง่ ที่ ๑๔๖/๒๕๔๙ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะ
ที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) โดยมีกรอบอํานาจหน้าที่ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) กําหนดกรอบแนวทางและ
แนวนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่
๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ๒) พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ๓) จัดทํากิจกรรมระดม
ความคิด ศึกษา วิเคราะห์ ยกร่างเนื้อหาสาระของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐๒๕๕๔) ๔) แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการหรือคณะทํางานตามที่เห็นสมควร และ ๕) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผน เสนอคณะกรรมการกํากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการได้ดาํ เนินการจัดเสวนาทางวิชาการครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดย
เชิญผู ท้ รงคุณวุฒิมาให้ขอ้ คิดเห็น อาทิ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต, ดร.สุชาติ
เมืองแก้ว รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน, ดร.อาจอง
ชุมสาย ณ อยุธยา และมีการระดมความคิดเห็นได้หลักการและนโยบายสําหรับเป็ นกรอบแนวทางใน
การจัดทําแผน ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจยั ด้านการ
บริการวิชาการแก่ชมุ ชน ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางการจัดทําแผน ให้ความเห็นชอบและให้นําเสนอเข้า
คณะกรรมการกํากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑
เมือ่ วันศุกร์ท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๐ มีมติมอบให้กองแผนงานดําเนินการเตรียมเอกสาร ตัง้ แต่ปรัชญา
ปณิ ธาน พันธกิจ วิสยั ทัศน์ เพื่อระดมสมองในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ก่ อ นนําเข้าพิจ ารณาใน
คณะกรรมการกํากับฯ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ต่อไป
กองแผนงานได้ดาํ เนินการยกร่ างแผนพัฒนาฯ ตามมติคณะกรรมการกํากับฯ โดยมุ่งเน้น
ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีมาตรฐานสากลในกรอบ
พันธกิจหลัก ๔ ด้านและได้นาํ ขึ้นสู่เวทีเสวนาเป็ นครัง้ ที่ ๒ ในหัวเรื่อง “ทิศทางการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐” เมือ่ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ วิทยากรนําประกอบด้วยพระธรรมกิตติวงศ์

(ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต, รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล, ดร.พิเชษ ดุรงค์เวโรจน์ โดยเชิญผูบ้ ริหารทัง้
ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการกว่า ๓๐๐ รู ป/คน และร่วมกันเสวนา
ในช่วงบ่ายเป็ น ๔ กลุม่ คือ
กลุม่ ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดีอย่างมีสมรรถภาพ
กลุม่ ที่ ๒ การจัดกระบวนการศึกษาและผลิตผลงานวิจยั ดีอย่างมีคณ
ุ ภาพ
กลุม่ ที่ ๓ การบริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
กลุม่ ที่ ๔ การบริหารจัดการดีอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการโดยกองแผนงานได้สรุปประเด็นจากเวทีเสวนา ตัง้ แต่ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์
และยกร่างแผนตามกรอบพันธกิจออกเป็ น ๖ ยุทธศาสตร์ และจัดทํากลยุทธ์สนับสนุ น จํานวน ๒๔
กลยุทธ์ และได้นาํ เสนอคณะกรรมการกํากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๒ เมือ่ วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ มีมติให้เพิม่ เติมประเด็นความเป็ นนานาชาติเข้าใน
วิสยั ทัศน์ จัดทํากลยุทธ์และตัวชี้วดั รองรับ และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่ ๓/
๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ มีมติอนุมตั ใิ ห้ใช้เป็ นแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เล่มที่ท่านถืออยู่ในมือนี้ ได้ดาํ เนินการจัดทําขึ้นตามลําดับขัน้ ตอน
เพือ่ เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย ให้ดาํ เนินไปได้อย่างสอดคลอ้ งกับนโยบาย
การพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) โดยมุง่ สู่ความเป็ น “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา” ทีเ่ น้นการ “บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่” ควบคู่ ไปกับการ “พัฒนาจิตใจและสังคม” และมีวสิ ยั ทัศน์ท่ีม่งุ เป็ น “ศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ที่สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและ
วิจยั ดีอย่างมีคณ
ุ ภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสขุ ภาพ และ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ”
หวัง ว่ า เอกสารแผนพัฒ นามหาวิท ยาลัย ฉบับ นี้ จะอํา นวยประโยชน์ใ ห้ทุก ส่ ว นงานของ
มหาวิทยาลัยใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน การบริหาร และการปฏิบตั งิ านให้บรรลุตามเป้ าหมายด้วยดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เมษายน ๒๕๕๒

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนํ า
๑.๑ ประวัตคิ วามเป็ นมาของมหาวิทยาลัย
๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙)
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.๑ จุดแข็ง
๒.๒ จุดอ่อน
๒.๓ โอกาสการพัฒนา
๒.๔ ภาวะคุกคาม

หน้า
๑
๑
๔
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙

ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐-๒๕๕๔)๒๐
๓.๑ ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
๒๐
๓.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย
๒๐
๓.๓ วิสยั ทัศน์มหาวิทยาลัย
๒๐
๓.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย
๒๐
๓.๕ วัตถุประสงค์การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐
๒๑
๓.๖ สรุปจํานวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐ ๒๑
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ธรรมนําความรู ้
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ให้เป็ นศูนย์ประสาน และทําวิจยั
ด้านพระพุทธศาสนานานาชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเชิงรุกทีต่ อบสนอง
ความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๒๔
๒๔
๒๔
๒๖
๒๗
๒๙
๒๙

ส่วนที่ ๕ ตัวบ่งชี้เป้ าหมายความสําเร็จและตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
กลยุทธ์ท่ี ๑
กลยุทธ์ท่ี ๒
กลยุทธ์ท่ี ๓
กลยุทธ์ท่ี ๔
กลยุทธ์ท่ี ๕
กลยุทธ์ท่ี ๖
กลยุทธ์ท่ี ๗
กลยุทธ์ท่ี ๘
กลยุทธ์ท่ี ๙
กลยุทธ์ท่ี ๑๐
กลยุทธ์ท่ี ๑๑
กลยุทธ์ท่ี ๑๒
กลยุทธ์ท่ี ๑๓
กลยุทธ์ท่ี ๑๔
กลยุทธ์ท่ี ๑๕
กลยุทธ์ท่ี ๑๖
กลยุทธ์ท่ี ๑๗
กลยุทธ์ท่ี ๑๘
กลยุทธ์ท่ี ๑๙
กลยุทธ์ท่ี ๒๐
กลยุทธ์ท่ี ๒๑
กลยุทธ์ท่ี ๒๒
กลยุทธ์ท่ี ๒๓
กลยุทธ์ท่ี ๒๔
สรุปตัวบ่งชี้เป้ าหมายตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
ภาคผนวก
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
คําสัง่ ที่ ๑๔๖/๒๕๔๙
มติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๒

๓๒
๓๒
๓๒
๓๓
๓๓
๓๔
๓๔
๓๔
๓๕
๓๕
๓๕
๓๖
๓๖
๓๗
๓๘
๓๘
๓๘
๓๙
๓๙
๔๐
๔๑
๔๑
๔๒
๔๒
๔๓
๔๔
๔๘
๕๒

ส่วนที่ ๑
บทนํ า
๑.๑ ประวัตคิ วามเป็ นมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทพ่ี ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลา้ เจ้าอยู่ หวั รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ตัง้ อยู่ ณ วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และโปรดให้เรียกว่า “มหาธาตุวทิ ยาลัย” เปิ ดสอนครัง้ แรก เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๔๓๒ ต่อมาวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
โดยมีพระราชประสงค์ให้ใช้ “เป็ นสถานศึกษาพระไตรปิ ฎกและวิชาชั้นสู งสําหรับพระภิกษุ สามเณรและ
คฤหัสถ์”
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วดั มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ได้จดั ประชุมพระเถรานุเถระฝ่ ายมหานิกาย จํานวน ๕๗ รูป เพือ่ ดําเนินการจัดการศึกษาพระไตรปิ ฎกและวิชา
ชัน้ สูง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจ้าอยู่หวั โดยเปิ ดสอนระดับปริญญาตรีครัง้
แรก เมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และดําเนินการจัดการศึกษามาโดยลําดับ
พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมออกคําสัง่ เรื่อง “การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๑๒”
และเรื่อง สภาการศึกษาของคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๑๒” ส่งผลให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสถานะ
เป็ นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดยสมบูรณ์
พ.ศ.๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๙ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติกาํ หนดวิทยฐานะผูส้ าํ เร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.
๒๕๒๗ ระบุไว้ในมาตรา ๔ (๓) ว่า “ให้ผูส้ าํ เร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสู ตรปริญญาพุทธศาสตร
บัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวทิ ยฐานะชัน้ ปริญญาตรี เรียกว่า “พุทธศาสตร
บัณฑิต” ใช้อกั ษรย่อว่า “พธ.บ.”
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
โปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑
ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีฐานะเป็ นนิติบุคคล กําหนด
สถานภาพและวัตถุประสงค์ (ตามมาตรา ๖) ไว้ “ให้เป็ นสถานศึกษาและวิจยั มีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษา
วิจยั ส่งเสริมและให้บริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ รวมทัง้ การทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม”

๒

ผลจากความเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว ทําให้มหาวิทยาลัยมี
ความเป็ นอิสระในการบริหารงานการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ
องค์กรให้เหมาะสมสอดคลอ้ งกับภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งส่วนงานเพื่อ
รับผิดชอบภาระงานของมหาวิทยาลัยออกเป็ นระดับต่างๆ ดังนี้
๑. ส่วนงานระดับคณะ สํานัก สถาบันมี ๙ ส่วนงาน ประกอบด้วย
๑) สํานักงานอธิการบดี
๒) บัณฑิตวิทยาลัย
๓) คณะพุทธศาสตร์
๔) คณะครุศาสตร์
๕) คณะมนุษยศาสตร์
๖) คณะสังคมศาสตร์
๗) สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์
๘) สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙) สํานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๒. ส่วนงานระดับวิทยาเขต มี ๑๐ วิทยาเขต ประกอบด้วย
๑) วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
๒) วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๓) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔) วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๕) วิทยาเขตนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๗) วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่
๘) วิทยาเขตสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
๙) วิทยาเขตพะเยา จังหวัดพะเยา
๑๐) วิทยาเขตบาฬศี ึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
๓. ส่วนงานระดับวิทยาลัยมี ๕ แห่ง ประกอบด้วย
๑) วิทยาลัยสงฆ์เลย จังหวัดเลย
๒) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัดนครพนม
๓) วิทยาลัยสงฆ์ลาํ พูน จังหวัดลําพูน
๔) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๕) วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

๓

๔. สถาบันสมทบ มี ๖ แห่ง ประกอบด้วย
๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี
๒) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซินจู สาธารณรัฐไต้หวัน
๓) มหาปัญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลงั กา
๕) ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์
๖) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์

๔

๑.๒ สรุปผลการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่ วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) จําแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทัง้ ๔ ด้าน ดังนี้
๑.๒.๑ การจัดการศึกษาศาสนศึกษา มี ๖ กลยุทธ์ ๓๑ มาตรการ
กลยุทธ์ท่ี ๑ มุง่ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา แก่พระภิกษุสามเณร
และคฤหัสถ์ทวั ่ ไปทัง้ ส่วนกลางและวิทยาเขต โดยวางมาตรการในการขยายเป้ าหมายการรับนิสิตหลักสู ตร
ระดับปริญญาตรีรอ้ ยละ ๑๐ ระดับมหาบัณฑิต ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
ผลการดําเนินการ เป้ าหมายการเพิ่มจํานวนนิสติ ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดิม เป็ นร้อยละ ๑๐
ได้ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ รวม ๕ ปี = ร้อยละ -๑.๒๐ เป้ าหมายการเพิ่มจํานวนนิสติ ระดับปริญญาโท ใน
สาขาวิชาเดิม เป็ นร้อยละ ๒๐ ได้ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ รวม ๕ ปี = ร้อยละ ๑๓.๐๗
เป้ าหมายการเพิม่ จํานวนนิสติ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใหม่ เป็ นร้อยละ ๑๐ ได้ผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลีย่ รวม ๕ ปี = ร้อยละ ๒๖.๗๗
เป้ าหมายการเพิม่ จํานวนนิสติ ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาใหม่ เป็ นร้อยละ ๒๐ ได้ผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลีย่ รวม ๕ ปี = ร้อยละ ๑๘.๓๔
เป้ าหมายการเพิม่ จํานวนนิสติ ระดับปริญญาเอก เป็ นร้อยละ ๒๐ ได้ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ รวม =
ร้อยละ ๑๙.๐๘
ผลการดําเนินงานตามแผนงานด้านการผลิตบัณฑิต ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาได้
กําหนดอัตราการสูญเสียไว้ในระดับปริญญาตรีไม่เกินร้อยละ ๒๕ ผลการดําเนินการ พบว่ามีผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตรร้อยละ ๗๕.๑๗, ๗๔.๕๐, ๖๘.๓๑, ๖๕.๒๙ และ ๗๘.๕๐ ในปี ๒๕๔๕, ๒๕๔๖,
๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ตามลําดับ ค่าเฉลีย่ ๕ ปี = ๗๒.๓๕ อัตราการสูญเสียเฉลีย่ ๕ ปี = ๒๗.๖๕
ผลผลิตระดับมหาบัณฑิต ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดอัตราการสู ญเสียไว้ไม่เกิน
ร้อยละ ๓๐ ผลการดําเนินการ พบว่ามีผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสู ตรร้อยละ ๗๑, ๕๐, ๕๗.๕๓,
๒๐.๖๙ และ ๒๔.๖๗ ในปี ๒๕๔๕, ๒๕๔๖, ๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ตามลําดับ ค่าเฉลีย่ ๕ ปี = ๔๔.๗๘
อัตราการสูญเสียเฉลีย่ ๕ ปี = ๕๕.๒๒
ผลผลิตระดับดุษฎีบณั ฑิต ใช้เกณฑ์เดียวกันกับการผลิตมหาบัณฑิต ผลการดําเนินการ พบว่า ปี
การศึกษา ๒๕๔๘ (พธ.ด.รุ่นที่ ๑) รับเข้าศึกษาปี การศึกษา ๒๕๔๖ จํานวน ๑๔ รู ป สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลากําหนดของหลัก สู ตร จํานวน ๓ รู ป อัตราการสู ญเสียและสําเร็จการศึกษาช้ากว่ากําหนดของ
หลักสูตรร้อยละ ๗๘.๕๗ ปี การศึกษา ๒๕๔๙ (พธ.ด.รุ่นที่ ๒) รับเข้าศึกษาในปี ๒๕๔๗ สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรจํานวน ๔ รูป อัตราการสูญเสียและสําเร็จการศึกษาช้ากว่ากําหนดของหลักสูตรร้อยละ
๗๗.๗๘

๕

จํานวนบัณฑิตทีม่ โี อกาสได้สนองงานกิจการคณะสงฆ์รอ้ ยละ ๕๐ และได้รบั การศึกษาต่อร้อยละ ๕๐
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดให้นิสติ ทีศ่ ึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิต ต้องออกปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ทุกรูป/คน ยกเว้นนิสติ ชาวต่างประเทศ จึงนับเป็ นการสนองงานคณะสงฆ์และสังคมร้อยละ ๑๐๐ ส่วนจํานวน
บัณฑิตทีศ่ ึกษาต่อ ยังไม่มกี ารสํารวจข้อมูล
ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตทัง้ ในด้านความรูค้ วามสามารถ และความประพฤติ ค่าเฉลีย่ ๓.๗๑
จากรายงานการวิจยั เรื่อง ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของผูส้ าํ เร็จการศึกษา มจร (รุ่นที่ ๑-๔๕) ผลการศึกษา
พบว่า จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่ยงั ดํารงสมณเพศร้อยละ ๕๕.๕ และลาสิกขาร้อยละ ๔๔.๕ โดยผูท้ ่ดี าํ รงสมณเพศ
อยู่ส่วนใหญ่ ปฏิบตั ิงานด้านการเผยแผ่ รองลงมาคือด้านการศึกษา สําหรับคุณสมบัติของบัณฑิต แยกประเด็น
ออกเป็ น ๑) ความเข้าใจสภาพของสังคมและการประยุกต์พทุ ธศาสน์ให้เข้ากับสังคมไทย มีผลประเมินในระดับดี ๒)
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ มีผลประเมินค่ อนข้างตํา่ ๓)
ความสามารถในการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ผลประเมินอยู่ในระดับสูง ฯลฯ
โครงการเปิ ดหลักสู ตรสาขาวิชาใหม่ ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย และ
สถาบันสมทบ) มหาวิทยาลัยได้เปิ ดดําเนินการจํานวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ ๑. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
(วิปสั สนาภาวนา) วิทยาเขตบาฬศี ึกษาพุทธโฆส และ ๒. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะ
สังคมศาสตร์ ส่วนหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาเอก ไม่มกี ารเปิ ดดําเนินการในสาขาวิชาใหม่
กลยุทธ์ท่ี ๒ ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตโดยใช้กลไกประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นเครื่องมือ มีผล
การดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ ปรับปรุงหลักสู ตรการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคลอ้ งกับความ
ต้องการของสังคม และหน่วยงานทีใ่ ช้บณั ฑิต ผลการดําเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรจํานวน ๔ หลักสูตร จัดทํา
หลักสูตรใหม่ จํานวน ๖ หลักสูตร
มาตรการที่ ๒ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ จัดให้มกี ารฝึ กอบรม
ศึกษาดูงาน ด้านพระพุทธศาสนา และศาสตร์สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในแต่ละสาขาวิชา เฉลี่ยปี ละ ๒๙๐ รู ป/คน และมีการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนโดยนิสติ เป็ นรายปี (เฉพาะส่วนกลาง ได้แก่บณั ฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์) ค่าเฉลีย่ รวม ๔ ปี (๒๕๔๕-๒๕๔๘) เท่ากับ ๓.๖๔ คะแนน
จากระดับการประเมิน ๑-๕
มาตรการที่ ๓ ดํา เนิ น การเปิ ดหลัก สู ต รระดับ ประกาศนี ย บัต ร เพื่ อ บริ ก ารวิ ช าการด้า น
พระพุทธศาสนาและศาสตร์สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง ผลการดําเนินการ มหาวิทยาลัยมีเป้ าหมายการเปิ ดดําเนินการ
จํานวน ๑๒ หลักสูตร มีเป้ าหมายรวม จํานวน ๑๙๙,๑๖๐ รูป/คน มีผูเ้ ข้าเรียนรวม ๖๒,๑๗๙ รูป/คน ผลการ
ดําเนินการตํา่ กว่าเป้ า จํานวน ๑๓๖,๙๑๘ รูป/คน บรรลุผลตามเป้ าหมายร้อยละ ๓๑.๒๒

๖

ทัง้ นี้เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรวันอาทิตย์ ในส่วนภูมภิ าค จํานวน ๗๕ แห่ง และ
บางหลักสูตร เช่น ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรภาษาญี่ป่ นุ บางส่วนงานยังไม่เปิ ดดําเนินการ
เนื่องจากไม่มคี วามพร้อม หรือมีผูส้ นใจเรียนน้อยมาก
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีเป้ าหมายรวมตลอดแผน จํานวน ๒,๕๐๐
รู ป มีผูเ้ ข้าเรียนจํานวน ๑,๗๓๗ รู ป ผลการดําเนินการตํา่ กว่าเป้ าหมายจํานวน ๗๖๓ รู ป บรรลุผลตาม
เป้ าหมายคิดเป็ นร้อยละ ๖๙.๔๘
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิ ดดําเนินการใหม่ในหลัก สู ตร ประกาศนี ยบัตรวิปสั สนาภาวนา
จํานวน ๑ หลักสูตร มีเป้ าหมายรับเข้าปี ๒๕๔๙ เป็ นปี แรก จํานวน ๖๐ รูป/คน มีผูเ้ ข้าเรียนจํานวน ๘๐ รูป/
คน ผลการดําเนินการสูงกว่าเป้ าหมายจํานวน ๒๐ รูป/คน บรรลุผลเกินเป้ าหมายคิดเป็ นร้อยละ ๑๓๓.๓๓
มาตรการที่ ๔ ให้ทนุ การศึกษาแก่นิสติ ทีม่ คี วามจําเป็ นด้านเศรษฐกิจทัง้ ส่วนกลางและวิทยาเขต ผล
การดําเนินการ มหาวิทยาลัยได้จดั สรรทุนแด่นิสติ ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ รวม ๒,๙๗๑ ทุน
มาตรการที่ ๕ จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ผลการดําเนินการ มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการส่งบุคลากรไปเป็ นวิทยากรพิเศษ
ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยเฉพาะวิทยาลัยทีเ่ ป็ นสถาบันสมทบในต่างประเทศ
มาตรการที่ ๖ จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นนิสติ ระหว่างมหาวิทยาลัยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ผล
การการดําเนินการ มหาวิทยาลัยสนับสนุ นให้บณั ฑิตที่จบการศึกษาแลว้ ไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ
สถาบันสมทบ และประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย
มาตรการที่ ๗ จัดให้มกี ารตัง้ ชมรม ชุมนุ ม และกิจกรรมของคณะกรรมการนิสติ ของมหาวิทยาลัย
เพือ่ ปฏิบตั กิ จิ กรรมวิชาการ และการสร้างประสบการณ์ในการทํางานในลักษณะองค์คณะบุคคลให้มบี คุ ลิกภาพ
และจริยาวัตรที่สมบูรณ์ ผลการดําเนินงานเป็ นการดําเนินการชมรมและชุมนุ มที่มอี ยู่เดิมตัง้ แต่ปี ๒๕๓๒
จํานวน ๗ ชมรม มีสมาชิกดําเนินกิจกรรมจํานวน ๙๗๐ รูป/คน
มาตรการที่ ๘ จัดให้มีร ะบบอาจารย์ท่ีปรึก ษาเกี่ย วกับการเรีย นการสอน ชมรม ชุมนุ มภายใน
มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตอย่างเข้มแข็ง ผลการดําเนินงาน จัดให้มกี ิจกรรมแนะแนวการศึกษา มีนิสติ เข้า
ร่วมกิจกรรมรวม ๕ ปี จํานวน ๘,๖๗๑ รูป
มาตรการที่ ๙ ส่งเสริมให้นิสิตได้ริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ใ้ นมหาวิทยาลัยและสังคม
ภายนอกอย่างเหมาะสม ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู ้ จํานวน ๒
โครงการ ได้แก่ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร และโครงการส่งนิสติ สอนศีลธรรมในโรงเรียน
มาตรการที่ ๑๐ จัดให้มหี นังสือ ตํารา เอกสารสื่อการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาอย่างเพียงพอกับ
จํานวนอาจารย์และนิสติ ผลการดําเนินการ จากการสํารวจหนังสือจากห้องสมุดทัง้ ส่วนกลางและวิทยาเขต
มหาวิทยาลัย มีหนังสือรวม ๒๘๘,๖๐๙ เล่ม ปี ๒๕๔๘ มีนิสิตรวม ๘,๙๐๓ รู ป/คน ตามเกณฑ์ประกัน

๗

กลยุทธ์ท่ี ๓ ปรับกลไกทางกายภาพ ปฏิรูปองค์กร และกระบวนการบริหารจัดการทุกระดับเพื่อ
บูรณาการ มีผลการดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ ปรับปรุงพัฒนาด้านกายภาพ โดยเฉพาะอาคารสถานที่ให้เพียงพอกับความต้องการ
ทัง้ ส่วนกลางและวิทยาเขต ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยดําเนินการเป็ นไปตามเป้ าหมายกว่าร้อยละ ๘๐
โดยดําเนินโครงการก่อสร้างในส่วนกลางแลว้ เสร็จจํานวน ๘ โครงการ กําลังดําเนินการจํานวน ๒ โครงการ
รวมพื้นทีใ่ ช้สอยเพิม่ ขึ้นจํานวน ๕๒,๓๖๑ ตารางเมตร ในส่วนวิทยาเขต ดําเนินโครงการแลว้ เสร็จจํานวน ๒๒
โครงการ รวมมีพ้นื ทีใ่ ช้สอยเพิม่ ขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ จํานวน ๓๖,๒๗๖ ตารางเมตร
มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบงานมหาวิทยาลัย ๔ ระบบ คือ ระบบงานบุคคล งานงบประมาณ งาน
พัสดุ งานการเงิน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพือ่ ให้มคี วามคล่องตัว และสอดคลอ้ งกับสภาพ
ปัจจุบนั ผลการดําเนินงาน โดยภาพรวมดําเนินการแล ้วร้อยละ ๗๕
มาตรการที่ ๓ ปรับปรุงระบบการบริหารงาน บริหารเงินงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารที่มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยดําเนินการออกระเบียบเพิ่มขึ้นจํานวน ๑๐ ฉบับ ออกข้อบังคับ จํานวน ๙ ฉบับ และออก
ประกาศจํานวน ๔๓ ฉบับ
มาตรการที่ ๔ จัดตัง้ กองทุนมหาวิทยาลัย ในลักษณะกองทุนคงยอดเงินต้น โดยการระดมทุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่าและประชาชนทัว่ ไป ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัย
ออกระเบียบว่าด้วยกองทุนสนับสนุ นการวิจยั เมือ่ ปี ๒๕๔๘ ปัจจุบนั มีเงินกองทุนจํานวน ๓,๐๗๖,๗๖๕.๙๔
บาท (สามลา้ นเจ็ดหมืน่ หกพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) และมูลนิธิวทิ ยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช วัด
พระศรีรตั นมหาธาตุ พิษณุโลก ปี ๒๕๔๙ มีเงินสะสม ณ สิ้นปี จํานวน ๑๓,๓๔๔,๕๕๖.๐๙ บาท (สิบสามลา้ น
สามแสนสีห่ มืน่ สีพ่ นั ห้าร้อยห้าสิบหกบาทเก้าสตางค์)
มาตรการที่ ๕ ปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และระบบสวัสดิการอื่น ๆ เพือ่
สร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านและแข่งขันได้กบั สถาบันอุดมศึกษาอื่น ผลการดําเนินงาน งานปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง่ และประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน และระบบสวัสดิการอื่น ๆ มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบจํานวน ๓ ระเบียบ และได้ดาํ เนินการ
จัดตัง้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึง่ จดทะเบียนแล ้ว เมือ่ ปี ๒๕๔๖
มาตรการที่ ๖ จัดให้มีก องทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้านการศึ กษาต่ อ
ฝึ กอบรม ดูงานทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อและดูงานเป็ นประจําทุกปี อย่างเพียงพอ

๘

มาตรการที่ ๗ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้พร้อมรับการ
ตรวจสอบภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและมีคู่มอื ระบบประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๗ ประกอบการประเมิน
มาตรการที่ ๘ พัฒนาผูต้ รวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ทัง้ ส่วนกลางและวิทยาเขตให้มคี วาม
พร้อมที่จะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน มี
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน จํานวน ๑๘ รูป/คน
มาตรการที่ ๙ ให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง และนําผลการตรวจสอบคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาใช้ใน
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ การยกระดับการศึกษา การขยายสาขาวิชาทุกระดับ และการขยายการรับ
คฤหัสถ์เข้าศึกษาทัง้ ส่วนกลางและวิทยาเขต เพื่อเร่งสร้างแรงจูงใจ กระบวนการพัฒนาที่เป็ นธรรม ผลการ
ดําเนินงาน มหาวิทยาลัยได้ทาํ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในครัง้ ที่ ๑ โดยอาศัยคู่มอื การประกัน
คุณภาพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ แลว้ นํามาปรับปรุงเกณฑ์และตัวชี้วดั แยกเป็ นสายงานปฏิบตั กิ ารสอน และสาย
งานสนับสนุ นการสอน แลว้ จัดทําเป็ น SAR ของมหาวิทยาลัย สําหรับรองรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยคณะผูป้ ระเมินจาก สมศ
กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกกลุม่ ทุกระดับ มีผลการดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ พัฒนาบุคลากร ๔ กลุ่ม คือ ผูบ้ ริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในรูปแบบต่าง ๆ
โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา ๓ เรื่อง คือ ๑) ความรูค้ วามสามารถ ๒) ทัศนคติ และ ๓) ทักษะในการบริหารจัดการ
และการปฏิบตั งิ าน อย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีการส่งผูบ้ ริหารทุกระดับไปเข้า
ร่วมฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบตั ิงาน ในหลักสู ตรที่หน่ วยงานภายนอกจัดเป็ นประจําทุกปี อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาผู บ้ ริหารของ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ส่วนโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ได้ดาํ เนินการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปี ๒๕๔๘ จํานวน ๖๓ รูป/คน ปี ๒๕๔๙ จํานวน ๗๓ รูป/คน
มาตรการที่ ๒ พัฒนาบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารวิชาชีพร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทัง้ หมด
เพือ่ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาทีม่ หาวิทยาลัยขาดแคลนและตรงกับภารกิจของส่วนงานทีส่ งั กัด ผล
การดําเนินการ จํานวนบุคลากรสายปฏิบตั ิการวิชาชีพ ได้รบั การส่งเสริมให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นรวม ๑๒๖
รูป/คน คิดเป็ นร้อยละ ๕๖ ของบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารทัง้ หมด ๒๕๕ รูป/คน
มาตรการที่ ๓ พัฒ นาบุค ลากรสายวิช าการร้อ ยละ ๒๕ ของบุค ลากรทัง้ หมด และสนับ สนุ น
ทุนการศึกษาสาขาพุทธศาสตร์รอ้ ยละ ๖๐ สาขาครุศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ ร้อยละ
๔๐ และจัดทําตัวชี้วดั ให้อาจารย์มวี ุฒิการศึกษาสัดส่วนปริญญาเอกต่อปริญญาโท เท่ากับ ๔๐%: ๖๐% เมือ่
สิ้นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๙ ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีบุคลากรระดับปริญญาตรีหรือ

๙

มาตรการที่ ๔ พัฒนาอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยฝ่ ายบรรพชิตให้มสี ดั ส่วนต่อฝ่ ายคฤหัสถ์
เท่ากับร้อยละ ๖๐ ต่อร้อยละ ๔๐ ผลการดําเนินการ เมือ่ สิ้นสุดแผนฯ ระยะที่ ๙ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่
เป็ นบรรพชิตจํานวน ๒๘๘ รูป คฤหัสถ์ จํานวน ๔๒๕ คน คิดเป็ นอัตราส่วนเท่ากับ ๔๐.๓๙: ๕๙.๖๑
มาตรการที่ ๕ พัฒนาอัตรากําลังสายวิชาการให้มสี ดั ส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเท่ากับ ๑:๒๗ ในสาขา
สังคมศาสตร์ ๑:๒๒.๕ ในสาขาศึกษาศาสตร์ และ ๑:๑๐ ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน จํานวน
นิสติ ปี ๒๕๔๘ รวมทุกส่วนงานรวมทัง้ สิ้น ๘,๙๐๓ รูป/คน จํานวนอาจารย์ปี ๒๕๔๙ รวม ๓๕๐ รูป/คนคิด
เป็ นอัตราส่วนเฉลีย่ เท่ากับ ๑: ๒๔
มาตรการที่ ๖ พัฒนาอัตรากําลังสายวิชาการให้มีส ดั ส่วนต่ อสายปฏิบตั ิการเท่ ากับ ๒:๑ ผลการ
ดําเนินงาน บุคลาการสายวิชาการจํานวน ๓๕๐ รูป/คน สายปฏิบตั จิ าํ นวน ๒๕๕ รูป/คน รวมทัง้ สิ้น ๖๐๕ รูป/คน
อัตราส่วน ๒:๑ เท่ากับ ๔๐๓: ๒๐๒ สายวิชาการจึงขาดอยู่จาํ นวน ๕๓ อัตราและสายปฏิบตั กิ ารเกินอยู่ ๕๓ อัตรา
กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ประโยชน์ทกุ ด้าน มีผลการดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทัง้ ๓ ด้าน คือ
Hard-ware People-ware Software และสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างส่วนกลางกับวิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ์ สถาบันสมทบ ห้องเรียนและสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ ผลการดําเนินงาน
๑.๑ โครงการจัดหาและติดตัง้ เครื่องมืออุปกรณ์เครือข่าย MCUnet
๑.๑.๑ ดําเนินการวงระบบเครือข่ายส่วนกลาง (วัดมหาธาตุ, วัดศรีสุดาราม, วังน้อย อยุธยา)
แบบ LAN และ ไร้สาย ใช้งานได้ทกุ พื้นที่
๑.๑.๒ เชื่อมโยงส่วนกลาง (๓ แห่ง) วิทยาเขต ๙ แห่ง, วิทยาลัย ๕ แห่ง, อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ ๑๘ แห่ง (วัดมหาธาตุ, วังน้อย, กระทรวงศึกษาธิการ) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง,
ห้องเรียน ๑๓ แห่ง, หน่วยวิทยบริการ ๒ แห่ง
๑.๒ โครงการพัฒนาระบบงานห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์
๑.๒.๑ จัดซื้อโปรแกรม VTLS ๑๖ User สําหรับวิทยาเขตหลัก E-Lib ใช้งานในห้องสมุด
ส่วนกลาง ๒ แห่ง, วิทยาเขต ๑๐ แห่ง, วิทยาลัย ๕ แห่ง, ห้องเรียน ๑๓ แห่ง, หน่วยวิทยบริการ ๒ แห่ง
๑.๒.๒ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่ บรรณารักษ์ทาํ งานและบริการสืบค้น-ยืมคืน ๘๙ เครื่อง
๑.๒.๓ จัดซื้อเครื่อง Server รองรับฐานข้อมูลกลาง ๘ เครื่อง
๑.๒.๔ จัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ๑๕ เครื่อง
๑.๒.๕ จัดอบรมการใช้ระบบ ๘ ครัง้

๑๐

๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรคอมพิวเตอร์
๑.๓.๑ หลักสูตรการนําเสนอผลงานด้วยเพาเวอร์พอ้ ยท์สาํ หรับคณาจารย์ ๒ ครัง้ รวม ๖๔ รูป/
คน
๑.๓.๒ สําหรับผูด้ ูแลระบบเครือข่าย ๑ ครัง้ ๓๕ คน
๑.๓.๓ สําหรับผูด้ ูแลเว็บไซต์ จํานวน ๒ ครัง้
๑.๔ โครงการพัฒนาสือ่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
๑.๔.๑ ดําเนินการพัฒนาเนื้อหา ๕ วิชา โดยการสัมมนา จํานวน ๒ ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วม ๑๙๒ รูป/คน
๑.๔.๒ จัดทําหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Books) จํานวน ๒๐,๐๐๐ หน้า
๑.๔.๓ การผลิตสื่อ CAI มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการพัฒนาเนื้อหา ๕ วิชา โดยการสัมมนา
จํานวน ๒ ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วม ๑๙๒ รูป/คน, E-Books ๒๐,๐๐๐ หน้า, ส่วนการดําเนินการจัดทํา CAI ยังไม่
สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากความไม่พร้อมของเนื้อหา
๑.๕ โครงการพัฒนาสือ่ ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการจัดทําฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ on-line
จํานวน ๗๔ หัวเรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ online จํานวน ๒๘ หัวเรื่อง เสียงบรรยายธรรม online จํานวน
๔๐ หัวเรื่อง และวีดที ศั น์ on-line จํานวน ๗๖ หัวเรื่อง
๑.๖ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาเนื้อหาด้านพระพุทธศาสนา ได้แก่ หนังสือธรรมโฆส ๒๐,๐๐๐ หน้า (Full Text
Search) และหนังสือธรรมของพุทธทาสภิกขุ จํานวน ๒๔ เล่ม ออนไลน์บนเว็บไซต์
๑.๗ โครงการพัฒ นาห้อ งปฏิบ ตั ิ ค อมพิว เตอร์ส ํา หรับ นิ สิต ดํา เนิ น การจัด ทํา ห้อ งปฏิบ ตั ิ ก าร
คอมพิวเตอร์สาํ หรับนิสติ ขนาด ๒๑ ทีน่ งั ่ อุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมวางระบบภายในห้องจํานวน ๗ แห่ง
๑.๘ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย (ระบบบริจาค) อยู่ระหว่างการพัฒนา
๑.๙ โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนิสติ ดําเนินการพัฒนาระบบทะเบียนนิสติ ส่วนขยายสําหรับ
วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการและสถาบันสมทบ
กลยุทธ์ท่ี ๖ ขยายส่วนงานใหม่ เพือ่ กระจายโอกาสทางการศึกษา มีผลการดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑- ๒ ดําเนิ นการจัดทําแผนการขยายโอกาสทางการศึ ก ษา และ ดําเนินการจัดตัง้
วิทยาลัย ผลการดําเนินงาน คณะกรรมการกํากับดูแลนโยบายและแผน ได้ดาํ เนินการออกข้อบังคับจํานวน ๓
ฉบับ และได้ดาํ เนินการเปิ ดวิทยาลัยจํานวน ๑ แห่ง ห้องเรียนจํานวน ๖ แห่ง หน่วยวิทยบริการจํานวน ๔ แห่ง
มาตรการที่ ๓ สนับสนุนให้หอ้ งเรียนจัดการเรียนการสอนครบ ๒ สาขาวิชา และมีนิสติ ไม่นอ้ ยกว่า
๒๐๐ รู ป ผลการดําเนินงาน ห้องเรียนที่ดาํ เนินการเปิ ดจํานวน ๒ สาขาวิชาตามเป้ าหมาย จํานวน ๒ แห่ง
(ห้องเรียนวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย) มีนิสติ จํานวน ๒๐๐ รูป/

๑๑

มาตรการที่ ๔ สนับสนุนให้หอ้ งเรียนจัดตัง้ กองทุนมูลนิธิ เพือ่ งานจัดการศึกษาศาสนศึกษา งานวิจยั
งานบริการวิชาการแก่ ชุมชน และงานทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยต้นทุนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ลา้ นบาท และ
สามารถจัดหากองทุนหมุนเวียนในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ลา้ นบาท ผลการดําเนินงาน มูลนิธมิ หาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ยอดสะสม ณ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๙ จํานวน ๖,๘๔๖,๗๔๔.๒๕ บาท และมูลนิธวิ ทิ ยาลัยสงฆ์พทุ ธชิน
ราช วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ พิษณุโลก มียอดสะสม ณ สิ้นปี ๒๕๔๙ จํานวน ๑๓,๓๔๔,๕๕๖.๐๙ บาท
มาตรการที่ ๕ รับสถาบันสมทบ วิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา หรือศูนย์การศึกษาทัง้ ในประเทศ และ
ต่ างประเทศ เพื่อสมทบเป็ นส่วนงานของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยรับสถาบันสมทบ
จํานวน ๒ แห่ง
๑.๒.๒ ผลงานวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี มี ๗ กลยุทธ์ ๒๓ มาตรการ
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ให้เป็ นศูนย์กลางการวิจยั มีผลการดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ จัดตัง้ กองทุนวิจยั ขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อระดมทุนทัง้ ในงบประมาณ และเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยให้ได้สดั ส่วนเป็ นร้อยละ ๕ ของงบประมาณอุดหนุ นทัง้ หมดมาส่งเสริมการวิจยั ผลการ
ดําเนินงาน มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินอุดหนุนเพือ่ การวิจยั ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ เฉลีย่ ร้อยละ ๒.๓๘ ต่อปี
มาตรการที่ ๒ ยกระดับงานวิจยั ให้เป็ นแผนงานวิจยั พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อกําหนด
ทิศทาง ปริมาณและคุณภาพงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคลอ้ งกับทรัพยากร และความต้องการของ
สังคม ผลการดําเนินงาน การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจยั ประจําปี สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ ได้มกี ารวิเคราะห์
กลัน่ กรองและจัดลําดับความสําคัญของโครงการวิจยั ให้สอดคลอ้ งกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
มาตรการที่ ๓ พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการวิจยั ของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย วิทยา
เขต วิทยาลัยให้มากขึ้น ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ได้จดั โครงการอบรมนักวิจยั ปี ๒๕๔๗ มี
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจํานวน ๘๐ รูป/คน ปี ๒๕๔๘ มีผูเ้ ข้าร่วมโครงการจํานวน ๖๐ รูป/คน
มาตรการที่ ๔ สนับสนุนให้มกี ารประชุมสัมมนาเพือ่ เสนอผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเป็ นประจําทุก
ปี ผลการดําเนินการ ปี ๒๕๔๖ มีผูเ้ สนอผลงานวิจยั จํานวน ๘ เรื่อง มีผูเ้ ข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ รูป/คน ปี
๒๕๔๘ มีผูเ้ สนอผลงานวิจยั จํานวน ๑ เรื่อง มีผูเ้ ข้าร่วมประมาณ ๖๐ รูป/คน
มาตรการที่ ๕ จัดให้มกี ารเผยแพร่ผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยสู่สงั คมภายนอกเป็ นระยะ ๆ ผลการ
ดําเนินงาน จัดพิมพ์งานวิจยั วิทยานิพนธ์ จํานวน ๙ หัวเรื่อง รวมจํานวนพิมพ์กว่า ๑๑,๐๐๐ เล่ม

๑๒

มาตรการที่ ๖ ส่ ง เสริม ให้นิ สิต บัณ ฑิต วิท ยาลัย ได้ท าํ วิจ ยั ในสาขาวิช าที่จ ํา เป็ น ต่ อ การพัฒ นา
พระพุทธศาสนาและสังคม ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๔๖ ได้สนับสนุนทุนทําวิทยานิพนธ์จาํ นวน ๑๐ ทุน ทุนละ
๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๙ ทุน รวมเป็ นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๔๗ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กบั งานวิจยั บัณฑิตศึกษา จํานวน ๘ ทุน ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท
จํานวน ๗ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ทุน รวมเป็ นเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท
กลยุ ทธ์ท่ี ๒ มุ่ง ส่ง เสริมให้มีก ารวิจ ยั สําหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีผ ลการ
ดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย โดยมีตวั ชี้วดั คืองบประมาณที่สนับสนุ นในแต่ละปี
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัย ได้รบั งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๒,๖๙๗,๕๐๐ บาท
ปี ๒๕๔๖ ได้รบั งบประมาณอุดหนุ นจากรัฐบาล จํานวน ๖,๕๐๗,๓๖๐ บาท ปี ๒๕๔๗ ได้รบั งบประมาณ
อุดหนุ นจากรัฐบาล จํานวน ๗,๒๖๒,๗๒๐ บาท ปี ๒๕๔๘ ได้รบั งบประมาณอุดหนุ นจากรัฐบาล จํานวน
๑๓,๘๙๘,๓๐๐ บาท ปี ๒๕๔๙ ได้รบั งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๑๑,๒๕๘,๐๐๐ บาท
มาตรการที่ ๒ งานสนับสนุนทุนการวิจยั เพือ่ รักษาสถานภาพตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีตวั ชี้วดั ที่ ทุน
สนับสนุนการวิจยั ให้อาจารย์และบุคลากรทีส่ นใจในการทํางานวิจยั
ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัย
ได้จดั สรรทุนอุดหนุนการวิจยั ให้อาจารย์และบุคลากรทีส่ นใจเป็ นประจําทุกปี
มาตรการที่ ๓ โครงการร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจยั กับมหาวิทยาลัยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ผล
การดําเนินงาน ปี ๒๕๔๙ ได้ดาํ เนินโครงการทีเ่ กี่ยวข้องจํานวน ๓ โครงการ
กลยุทธ์ท่ี ๓ มุง่ สนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการทําวิจยั มากขึ้น มีผลการดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ สนับสนุ นงบประมาณให้กบั งานวิจยั บัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น ผลการดําเนินงาน ปี
๒๕๔๖ ได้สนับสนุ นทุนทําวิทยานิพนธ์จาํ นวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐
บาท จํานวน ๙ ทุน รวมเป็ นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๔๗ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กบั งานวิจยั บัณฑิตศึกษา จํานวน ๗ ทุน ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท
รวมเป็ นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท
กลยุทธ์ท่ี ๔ มุ่งสนับสนุ นการวิจยั ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ มหาวิทยาลัยไม่ได้
ดําเนินสําหรับกลยุทธ์น้ อี ย่างเป็ นรูปธรรม

๑๓

กลยุ ท ธ์ท่ี ๕ มุ่ง สนับ สนุ น งานวิจ ยั โดยมีก ารเผยแพร่ ภ ายในประเทศและต่ า งประเทศผลการ
ดําเนินงาน งานวิจยั ที่ดาํ เนินการเสร็จแลว้ ยังไม่มกี ารจัดพิมพ์เผยแพร่ ส่วนงานวิจยั ที่จดั พิมพ์เผยแพร่เป็ น
ประจําทุกปี เป็ นงานวิจยั วิทยานิพนธ์ รวม ๙ หัวเรื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จดั ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติทงั้ ในประเทศและต่างประเทศเป็ นประจําทุกปี
กลยุทธ์ท่ี ๖ มุ่งสนับสนุ นให้ใช้กลไกทางการวิจยั เข้าไปมีส่วนร่ วมในการแก้ปญ
ั หาทางสังคมและ
ชุมชน มีผลการดําเนินการ มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินงานวิจยั จํานวน ๔๘ โครงการ
๑.๒.๓ ผลงานบริการวิชาการแก่สงั คม มี ๑ กลยุทธ์ ๙ มาตรการ
กลยุ ทธ์ท่ี ๑ เร่ ง รัดการบริการวิช าการแก่ ชุมชุนอย่ างกว้างขวาง โดยวางมาตรการ และผลการ
ดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ โครงการจัดตัง้ กองทุนเพื่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่ชุมชน
มหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดตัง้ และดําเนินการจํานวน ๒ กองทุน และมูลนิธจิ าํ นวน ๒ มูลนิธิ
มาตรการที่ ๒ สนับสนุนให้สาํ นักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
และรับหน่ วยอิสระที่ทาํ กิจกรรม การเผยแผ่วิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้าสมทบ หรือสนับสนุ นทุนแก่
หน่วยงานอิสระทีท่ าํ หน้าทีน่ ้ ี สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ มีผูผ้ ่านการอบรมรวม ๒๔๖ รูป
- โครงการส่งเสริมนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสาพัฒนาสังคม รวม ๘,๐๖๒ รูป
- งานรับหน่วยงานอิสระทีท่ าํ กิจกรรมการเผยแผ่วชิ าการด้านพระพุทธศาสนาเข้าสมทบ มีสถาบัน
ทีเ่ ข้าสมทบ จํานวน ๑ แห่ง
มาตรการที่ ๓ สนับสนุนให้สาํ นักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จัดทําระบบการเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ผลิตสื่อการเผยแผ่ต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม และมีเครือข่ายการเรียนรูท้ ่สี นับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการแปลและจัด พิม พ์ค มั ภีร ์ท างพระพุท ธศาสนา มหาวิท ยาลัย ดํา เนิ น การจัด พิม พ์
พระไตรปิ ฎกจํานวน ๒,๐๐๐ ชุด จัดพิมพ์คมั ภีรส์ ทั ทาวิเสสจํานวน ๒๔ หัวเรื่อง ๆ ละ ๒,๐๐๐
เล่ม รวมทัง้ สิ้น ๔๘,๐๐๐ เล่ม
- โครงการศู นย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน ปัจ จุบนั มหาวิทยาลัย มีศูนย์ศึก ษา
พระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้านที่เปิ ดและดําเนินการ ๒ แห่ง (วิทยาเขตเชียงใหม่และวิทยา
เขตหนองคาย)
- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น มีเยาวชนเข้าอบรมตามโครงการรวม ๔ ปี ( ๒๕๔๕ –
๒๕๔๘ ) จํานวน ๓๑๙,๑๔๑ รูป/คน

๑๔

- โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) มีพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการรวม ๕ ปี (๒๕๔๕–๒๕๔๙) จํานวน ๑๕๙ รูป โครงการบัณฑิตปฏิบตั ิ
ศาสนกิจบริเวณชายแดน จํานวน ๑๙ รูป
- โครงการผลิตสือ่ สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในปี ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัย โดยโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ดําเนินการผลิตสื่อการสอนจํานวน ๔ รายการ ได้แก่ ๑.ดนตรีไทย ๒.
มารยาทไทย ๓. ศาสนพิธี ๔. นาฏศิลป์
- โครงการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัย โดยฝ่ ายกิจการต่างประเทศ ดําเนินการ
ฝึ กอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รวม ๕ ปี มีผูผ้ ่านอบรมในโครงการจํานวน ๒๗๔ รูป
- โครงการจัดสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่ เด็กและเยาวชน มีเยาวชนผ่านการศึกษาตาม
หลักสูตรรวมจํานวน ๕๘๐ คน (ข้อมูลเฉพาะส่วนกลาง)
มาตรการที่ ๔ จัด ให้มีห ลัก สู ต รฝึ ก อบรมและพัฒ นาความรู ้ และประสบการณ์ ด า้ นวิช าการ
พระพุทธศาสนาแก่ชมุ ชนท้องถิน่ และหน่วยงานของรัฐและเอกชนเป็ นประจํา สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการศู นย์ฝึกอบรมวิปสั สนากรรมฐานแก่ พระสงฆ์และประชาชนทัว่ ไป มีพระสงฆ์และ
ประชาชนทัว่ ไปเข้าอบรมรวม ๑,๓๒๑ รูป/คน
- โครงการเผยแผ่ศีลธรรมนําสู่สงั คมโดยมีตวั ชี้วดั ที่ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสรุปข้อมูลจากรายงานที่
ได้รบั จากส่วนงานต่างๆ รวม ๕ ปี จํานวน ๕๒๙,๕๒๕ คน
มาตรการที่ ๕ พัฒนาและสร้า งสื่อเพื่อเผยแผ่งานวิชาการพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย ให้
แพร่หลาย สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการจัดทําซีดรี อมพระไตรปิ ฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ระหว่างการดําเนินการ
มาตรการที่ ๖ ปรับระบบให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา การบริหารงานพระพุทธศาสนาที่
ทันสมัยแก่คณะสงฆ์ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัย โดยฝ่ ายประชาสัมพันธ์ดาํ เนินการ
ผลิตรายการออกอากาศสรุ ปรวม ๒,๕๒๓ ชัว่ โมง และส่ว นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําการ
ออกอากาศผ่านอินเตอร์เน็ต ๓ สถานี (วัดมหาธาตุ, วิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขตขอนแก่น)
ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
มาตรการที่ ๗ จัดให้มกี ระบวนการสร้างงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยขึ้น และมีความ
พร้อมในการชี้นาํ สังคมในทางที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักศาสนธรรม โดยมีโครงการที่สนับสนุ นมาตรการนี้
ปรากฏผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ โดยมี
ตัวชี้วดั ที่จาํ นวนครัง้ ในการจัด สรุปข้อมูลได้ดงั นี้ ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ จัดนิทรรศการปี ละ ๑ ครัง้
ผู ร้ บั บริการประมาณ ๑,๐๐๐- ๕,๐๐๐ คน ปี ๒๕๔๕ เป็ นตัวแทนมหาเถรสมาคม จัด

๑๕

มาตรการที่ ๘ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการให้บริการวิชาการ
กับองค์กรพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ และหน่วยงานชุมชนท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยมีโครงการที่สนับสนุ น
มาตรการนี้ สรุปผลการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาผูน้ าํ สูงสุดทางศาสนา ทีส่ าํ คัญดังนี้
- อธิการบดีและคณะเดินทางไปประชุมพุทธศาสนาโลก ที่ประเทศจีน มีผูน้ าํ ศาสนาจาก ๔๑
ประเทศเข้าร่วมประชุม
- คณะผู แ้ ทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่ วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง
“Buddhism in the New Era: Chances and Challenges” จัดโดย Vietnam Buddhist
Research Institute, Vietnam Buddhist University ณ เมืองโฮจิมนิ ห์ ประเทศเวียดนาม
- อธิการบดีและคณะ เดินทางไปร่วมประชุม International Buddhist Conference ณ เมือง
แคนดี้ ประเทศศรีลงั กา
- โครงการประชุมผูน้ าํ ทางศาสนา มีผูน้ าํ ศาสนาจากนานาชาติเดินทางมาประชุม ณ ประเทศไทย
มากกว่า ๕๐ รูป/คน
- โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ งานวิสาขบูชา วันสําคัญสากลแห่งโลก ปี ๒๕๔๘ มีผูน้ าํ ชาว
พุทธจาก ๔๑ ประเทศมีผูเ้ ข้าร่วมประชุมกว่า ๑,๕๐๐ รูป/คน ปี ๒๕๔๙ มีผูน้ าํ ชาวพุทธจาก ๔๕
ประเทศ มีผูเ้ ข้าร่วมประชุมกว่า ๑,๕๐๐ รูป/คน
- โครงการประชุมนานาชาติวา่ ด้วยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ปี ๒๕๔๗ มีผูน้ าํ ชาวพุทธ
นักปราชญ์และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จาก ๑๗ ประเทศ จํานวน ๘๐๐ รูป/คน เข้าร่วม
ประชุม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร
มาตรการที่ ๙ จัดให้มศี ูนย์ฝึกอบรมปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานขึ้นในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ์ สถาบันสมทบ และห้องเรียน เพื่อเป็ นสถานปฏิบตั ิธรรม และอบรมจิตใจแก่คณาจารย์ บุคลากร และ
ประชาชนทัว่ ไป โดยมีโครงการที่สนับสนุ นมาตรการนี้ ปรากฏผลการดําเนินงานโครงการฝึ กอบรมปฏิบตั ิ
วิปสั สนากรรมฐานแก่เจ้าหน้าที่คณาจารย์ นิสติ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทัว่ ไป ผลการดําเนินงาน
สรุปข้อมูลได้ ดังนี้
- โครงการปฏิบตั ิวปิ สั สนากัมมัฏฐานสําหรับพระสงฆ์และประชาชนทัว่ ไป มีผูเ้ ข้าอบรมรวม
๑,๓๒๑ รูป/คน

๑๖

- โครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีผูเ้ ข้าอบรมรวม ๑๕๖
รูป/คน
- โครงการปฏิบตั วิ ธิ สี อนพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศ (I.B.M.C) มีผูเ้ ข้าอบรมรวม ๕๙๓
รูป/คน
๑.๒.๔ ผลงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มี ๑ กลยุทธ์ ๕ มาตรการ
กลยุ ท ธ์ท่ี ๑ รณรงค์ใ ห้พ ระสัง ฆาธิ ก าร ผู น้ ํา ชุ ม ชน ผู น้ ํา ท้อ งถิ่ น มีค วามรู ้ ความเข า้ ใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาของชุมชนและท้องถิน่
มีผลการดําเนินการดังนี้
- โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพือ่ การอนุรกั ษ์ศาสนวัตถุ มีผูเ้ ข้าร่วมโครงการรวม ๒,๐๗๔ รูป
- โครงการรวบรวมศิ ล ปวัฒ นธรรม ภู มิป ัญ ญาท้อ งถิ่น เพื่ อ การศึ ก ษาค้น คว้า ประจํา ถิ่ น
มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานประมวลรายงานจากส่วนงานต่าง ๆ พบว่าตลอดแผนงาน มี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เฉลีย่ ปี ละ ๕๑ รายการ
- โครงการปริวตั รอักษรขอม-ธรรม มหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยาเขตอุบลราชธานี ดําเนินการปริวตั ิ
อักษรขอม-ธรรม ปี ละ ๑๒ เรื่อง รวม ๖๐ เรื่อง
- โครงการรวบวรรณกรรมอีสาน มหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยาเขตอุบลราชธานี ดําเนินการรวบรวม
วรรณกรรมอีสาน ปี ละ ๒๐ เรื่อง รวม ๑๐๐ เรื่อง
- โครงการส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาลา้ นนา มหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยาเขตเชียงใหม่ดาํ เนินการอบรม
ส่งเสริมภูมปิ ญั ญาล ้านนาปี ละ ๒๐๐ รูป/คนรวม ๑,๐๐๐ รูป/คน
- โครงการอนุ ร กั ษ์ป่าและพัฒ นาสิ่ง แวดล อ้ ม โดยมีตวั ชี้ว ดั ที่จ าํ นวนต้นไม้ท่ีป ลู ก ในแต่ ล ะปี
มหาวิทยาลัย ฯ ดําเนินการปลูกต้นไม ้รวม ๔,๓๐๐ ต้น
- โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย โดยมีตวั ชี้วดั ที่ผูเ้ ข้าอบรมในโครงการ มีผูเ้ ข้าร่วม
โครงการตลอดแผนงานรวม ๓,๑๘๑ รูป/คน
- โครงการจัดตัง้ หอพุทธศิลป์ และพิพธิ ภัณฑ์ประจําถิ่น ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยมีหอพุทธศิลป์ ท่เี ปิ ด
และดําเนินการจํานวน ๖ แห่ง
- โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
โดยมีต วั ชี้ ว ดั ที่จ ํา นวนผู เ้ ข้า ร่ ว มโครงการสืบ สานประเพณี ใ นแต่ ล ะปี ต ลอดแผนงาน รวม
๑๙,๘๐๐ รูป/คน
- โครงการฝึ กอบรมพระสังฆาธิการ หลักสู ตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ มีผูเ้ ข้าศึกษารวม ๑,๓๓๑ รูป
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ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาจะพบว่า มีทงั้ กลยุทธ์ทบ่ี รรลุเป้ าหมายและไม่บรรลุตามเป้ าหมายทีต่ งั้
ไว้ ดังนัน้ การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๔) จึงได้วเิ คราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและสภาพแวดลอ้ มในปัจจุบนั สรุปเป็ นจุดเด่น จุด
ด้อย โอกาส และภาวะคุกคามเพือ่ นําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาได้ดงั นี้
๒.๑ จุดแข็ง (Strength)
๒.๑.๑ มหาวิทยาลัยมีความเป็ นอิสระในการบริหารจัดการ สามารถออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒.๑.๒ มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงและเกียรติคุณทางด้านการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาเป็ นที่ปรากฏทัง้ ในและต่างประเทศ ผ่านกระบวนการบริการวิชาการและการผลิตบัณฑิต
ออกไปรับใช้สงั คมและคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๓ มหาวิทยาลัยสามารถปรับระบบการรับนิสติ ให้ครอบคลุมการรับนิสติ คฤหัสถ์เข้าศึกษาทุก
สาขาวิชา เพือ่ รองรับการขยายการศึกษาขัน้ พื้นฐานออกเป็ น ๑๒ ปี
๒.๑.๔ หลักสูตรการจัดการศึกษามีเนื้อหาสาระครอบคลุมวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทัง้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ และสอดคลอ้ งกับปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ เป้ าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและ
สอดคลอ้ งกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีม่ งุ่ พัฒนาให้คนไทยเป็ นคนเก่ง ดี มีความสุข
นําไปสู่สงั คมเอื้ออาทรและสมานฉันท์
๒.๑.๕ มหาวิทยาลัยได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุ นจากคณะสงฆ์และประชาชนทัว่ ไปให้เปิ ด
การศึกษาเพือ่ พัฒนาคณะสงฆ์และประชาชนทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ
๒.๑.๖ มหาวิทยาลัยมีสงั คมเป็ นฐานในการระดมทรัพยากรและมีศกั ยภาพในการระดมทรัพยากร
เพือ่ การดําเนินงาน
๒.๑.๗ มหาวิทยาลัยมีเป้ าหมายที่ชดั เจนในการสนับสนุ นอาจารย์ให้มคี วามรู ค้ วามสามารถในการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจผ่านกระบวนการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน พัฒนางานวิจยั และศึกษาต่อทัง้ ในและต่างประเทศ
๒.๑.๘ มหาวิท ยาลัย มีค วามชํา นาญในการประสานความร่ ว มมือ ในการจัด การศึ ก ษา การ
ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
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๒.๒ จุดอ่อน (Weakness)
๒.๒.๑ มหาวิทยาลัยขาดการประเมินหลักสูตรและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตอย่างต่อเนื่อง เพือ่
นําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงหลักสู ตรให้สอดคลอ้ งกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสนองตอบต่อความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
๒.๒.๒ สัดส่วนตําแหน่ งอาจารย์ต่อตําแหน่ งวิชาการยังไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๒.๓ ความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจยั ของมหาวิทยาลัยยังไม่ถงึ ระดับ
มาตรฐานสากล
๒.๒.๔ นิสติ มีความแตกต่างในด้านวุฒิการศึกษา วัยวุฒิ จึงเป็ นอุปสรรคในการพัฒนา ทัง้ ในด้าน
ความรู ้ ความสามารถ เจตคติ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๒.๒.๔ ร้อ ยละของนิ สิต ที่ส าํ เร็จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ก ํา หนดในแต่ ล ะสาขาวิช ายัง ตํา่ กว่า
เป้ าหมายทีก่ าํ หนด เมือ่ เทียบกับจํานวนนิสติ ทีร่ บั เข้าในรุ่นเดียวกัน
๒.๒.๕ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึง่ เป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอ และบางอย่างขาดการ
พัฒนาปรับปรุงให้ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลง
๒.๒.๖ มหาวิทยาลัยยังขาดการพัฒนาบุคลากรเพือ่ การเข้าสู่ตาํ แหน่งการบริหารอย่างเป็ นระบบ
๒.๒.๗ การขยายส่วนการจัดการศึ กษาออกไปทัว่ ภูมิภาคตามความต้องการของคณะสงฆ์และ
ประชาชนทัว่ ไปภายใต้ความจํากัดด้านทรัพยากรการบริหารการจัดการศึกษา ทําให้มหาวิทยาลัยต้องมีภารงาน
เพิ่มมากขึ้น ทําให้โครงสร้างการบริหาร สายบังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้น เกิดความล่าช้าและไมทันต่ อความ
เปลีย่ นแปลงในบางโอกาส
๒.๓ โอกาสการพัฒนา (Opportunity)
๒.๓.๑ บัณฑิตบรรพชิตที่จบการศึกษาออกไปมีโอกาสสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ทัง้ ในด้านการ
ปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการศึกษาสงเคราะห์ และเป็ นพระสังฆาธิการระดับสูง
เป็ นโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้รบั ความเชื่อถือและไว้วางใจจากคณะสงฆ์ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการศึกษา
อบรมและพัฒนาคณะสงฆ์ในฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย เป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ด้านพระพุทธศาสนา
๒.๓.๒ สถานการณ์ทางสังคมของโลกมีความวุ่นวายเกิดขึ้น ไม่มคี วามสงบ สังคมมีความแตกแยก
อันเกิดจากปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุล เป็ นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการที่จะเสนอทางเลือกในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์เชิงพุทธ ผ่านกระบวนการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจยั และการส่งพระสอน
ศีลธรรม พระธรรมทูตเพือ่ การสอน การเผยแผ่พทุ ธธรรมทัง้ ในและต่างประเทศ

๑๙

๒.๓.๓ ชาวต่างประเทศมีความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึ่ง
เป็ นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการทีจ่ ะเปิ ดหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็ นเลิศ (Excellence Center) เพือ่ เป็ นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ
นานาชาติ
๒.๓.๔ การขยายส่วนการจัดการศึ กษาออกไปทัว่ ภูมิภาคตามความต้องการของคณะสงฆ์แ ละ
ประชาชนทัว่ ไป ช่วยให้ผูท้ ่สี นใจศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆ มีโอกาสเข้าศึกษา
สอดคล ้องกลับนโยบายของรัฐ
๒.๓.๕ มหาวิทยาลัยเป็ นทีต่ งั้ ของสํานักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
และมีศกั ยภาพในการขยายการศึกษา สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ รวมทัง้
การขยายหลักสู ตรการศึกษาไปยังต่างประเทศ การเปิ ดหลักสู ตรนานาชาติ การส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์
ไปเป็ นวิทยากรสอนในต่างประเทศ
๒.๓.๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาไม่สูง เป็ นทางเลือกให้พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทัว่ ไปที่
มีขอ้ จํากัดด้านเศรษฐกิจเข้ามาศึกษาได้อย่างกว้างขวาง
๒.๓.๗ มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย เอื้อต่อการออกแบบวิธกี ารจัดการศึกษา
และบริการวิชาการรูปแบบใหม่ทท่ี นั สมัยและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเชิงรุก
๒.๔ ภาวะคุกคาม (Threat)
๒.๔.๑ การแข่งขันเชิงคุณภาพและปริมาณจะเพิม่ มากขึ้น เนื่องจากนโยบายเปิ ดเสรีทางการศึกษา
๒.๔.๒ แนวนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยในลักษณะเงินอุดหนุน
เฉลี่ยรายหัวนิสิต สถาบันการศึกษาที่มคี วามพร้อมด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด และระบบประกันคุณภาพการศึกษาถูกประเมินให้ค่าเฉลี่ยระดับ
คุณภาพสูงจะได้เปรียบสถาบันการศึกษาทีไ่ ม่มคี วามพร้อม
๒.๔.๓ จํานวนผูบ้ รรพชาอุปสมบทเพื่อการศึกษาเล่าเรียนทางพระพุทธศาสนาและจํานวนพระภิกษุ
สามเณรที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลดน้อยลง อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
และการขยายการศึกษาขัน้ พื้นฐานออกเป็ น ๑๒ ปี
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ส่วนที่ ๓
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)
๓.๑ ปรัชญามหาวิทยาลัย
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
๓.๒ ปณิ ธานของมหาวิทยาลัย
“ศึกษาพระไตรปิ ฎกและวิชาชัน้ สูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”
๓.๓ วิสยั ทัศน์มหาวิทยาลัย
ศู นย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ที่สร้างคนดีและเก่ งอย่างมีสมรรถภาพ จัด
การศึกษาและวิจยั ดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย
๑) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็ นผูม้ ปี ฏิปทาน่ าเลื่อมใส ใฝ่ รู ้ ใฝ่ คิด เป็ นผู น้ าํ จิตใจและ
ปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปญั หา มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนาและพัฒนา
สังคม
๒) จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับ
ศาสตร์สมัยใหม่ทงั้ ภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู ใ้ หม่ในการพัฒนา มนุ ษย์ สังคม
และสิง่ แวดล ้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข
๓) มุ่งมัน่ ในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทัง้ ส่งเสริม การ
เรีย นรู ้ และความร่ ว มมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อธํารงรักษา ไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา
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๔) มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิตธิ รรม จริยธรรม ความสํานึกรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และความคุม้ ค่า รวมทัง้ สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพือ่
ก้าวไปสู่ความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง
๓.๕ วัตถุประสงค์การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐
มหาวิทยาลัยได้จ ดั ทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่ วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๐ ( พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ ๕ ประการ ดังนี้
๑) เพือ่ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามเป็ นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา สามารถ
ประยุกต์เข้าศาสตร์สาขาต่าง ๆ มีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใส ใฝ่ รูใ้ ฝ่ คิด มีความเป็ นผูน้ าํ ทางจิตใจและปัญญา มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถก้าวทันความเปลีย่ นแปลงของโลก มีศรัทธาที่จะอุทศิ
ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพือ่ ส่วนรวม
๒) เพือ่ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถดําเนินภารกิจตามแนวทางการ
บริหารจัดการองค์การทีด่ ไี ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและคณะสงฆ์
๔) เพือ่ สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
๕) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นศู นย์กลางการศึกษา การวิจยั ด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๓.๖ สรุปจํานวนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐ นี้ ได้วางยุทธศาสตร์และกําหนดกลยุทธ์ภายใต้กรอบ
วิสยั ทัศน์ ๔ ประการ ดังนี้
วิสยั ทัศน์
จํานวนยุทธศาสตร์
จํานวนกลยุทธ์
สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ
๓
๑๒
จัดการศึกษาและวิจยั ดีอย่างมีคุณภาพ
บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
๒
๖
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
๑
๖
รวม
๖
๒๔
โดยในแต่ ละยุ ทธศาสตร์ไ ด้กาํ หนดเป้ าประสงค์และวางกลยุทธ์เพื่อให้ตอบสนองวิสยั ทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๐ ไว้ดงั นี้
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรที่มีความรูค้ ู่คณ
ุ ธรรม
เป้ าประสงค์ บัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็ นผู ม้ คี ุณธรรมนําความรู ้ มีปฏิปทาน่ า
เลือ่ มใส ใฝ่ รู ้ ใฝ่ คดิ เป็ นผูน้ าํ ทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ
และทักษะในการแก้ปญั หา มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและขยายโอกาสการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและด้านสังคมศาสตร์
กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรผ่านกิจกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจและการบริการสังคม
กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
เป้ าประสงค์ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ซึ่ง
ตอบสนองความต้อ งการของสัง คม คณาจารย์มีค วามรู ค้ วามชํา นาญวิช าการด้า น
พระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์เป็ นที่ปรากฏ มีทรัพยากรสนับสนุ นการเรียนรู ท้ ่ีมี
คุณภาพและเพียงพอ
กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและด้านสังคมศาสตร์ให้มี
ความหลากหลาย
กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาโดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลไกในการ
ดําเนินงาน
กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนาการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู แ้ ละเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้มี
ความทันสมัย เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี ๗ พัฒนาอาจารย์ให้มคี วามรู ้ ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒ นาสถาบัน วิจ ยั พุท ธศาสตร์ใ ห้เ ป็ นศู น ย์ป ระสานและทํา วิจยั ด้า นพระพุท ธศาสนา
นานาชาติ
เป้ าประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็ นศูนย์กลางการวิจยั ด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ท่ี ๘ พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจยั
กลยุทธ์ท่ี ๙ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทําวิจยั และใช้ความรู จ้ ากการวิจยั
เพือ่ พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
กลยุ ทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุ นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทําวิจยั ร่ วมกับองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัยทัง้ ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ท่ี ๑๑ เผยแพร่ผลงานวิจยั

๒๓

กลยุทธ์ท่ี ๑๒ พัฒนากองทุนวิจยั
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
เป้ าประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็ นแหล่งบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของคณะสงฆ์และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ท่ี ๑๓ พัฒนารูปแบบและวิธีการ การบริการด้านพระพุทธศาสนาแก่สงั คม และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี ๑๔ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นศู นย์กลางการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาระดับ
ท้องถิน่ ระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธ์ท่ี ๑๕ ส่งเสริม สนับสนุน และสนองงานของคณะสงฆ์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การทํานุ บาํ รุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน
เป้ าประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็ นแหล่งเรียนรูด้ า้ นพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์ท่ี ๑๖ พัฒนารูปแบบและวิธกี ารในการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธ์ท่ี ๑๗ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นแหล่งเรียนรูด้ า้ นพระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ทัง้ ระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธ์ท่ี ๑๘ เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และความสํานึกในคุณค่าของพระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ าประสงค์ การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
กลยุทธ์ท่ี ๑๙ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ท่ี ๒๐ ปรับปรุง พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพือ่ ก้าวสู่ความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
กลยุทธ์ท่ี ๒๑ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารงาน
กลยุทธ์ท่ี ๒๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพือ่ การบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี ๒๓ ระดมทรัพยากรเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุ ทธ์ท่ี ๒๔ ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมัน่ ต่ อมหาวิทยาลัย สู่
นานาชาติ

๒๔

ส่วนที่ ๔
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)

ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การผลิต กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและขยาย
บัณฑิตและการพัฒนา
โอกาสการศึกษาวิชา
บุคลากรทีม่ คี ุณธรรมนํา
การด้านพระพุทธศาสนา
ความรู ้
และด้านสังคมศาสตร์
กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาบัณฑิตและ
บุคลากรผ่านกิจกรรม
การปฏิบตั ศิ าสนกิจและการ
บริการสังคม

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
๑.๑ จํานวนนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษา

๑.๒ จํานวนการขยายแหล่งเรียนรู ้ การจัดการ
ศึกษา หน่วยวิทยบริการ ห้องเรียน
๒.๑ จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้าน
พระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์
๒.๒ จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาได้สนองงาน
คณะสงฆ์ มีงานทําและศึกษาต่อ
๒.๓ บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู ้ ได้รบั การ
ยกย่องเป็ นทีป่ รากฏ
๒.๔ ทุนการศึกษาในการพัฒนานิสติ
๒.๕ นิสติ ได้รบั การพัฒนาผ่านกิจกรรม/
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนา
๓.๑ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาต่าง
มหาวิทยาลัยให้เป็ น
ประเทศไม่นอ้ ยกว่า ๕ หลักสูตร
ศูนย์กลางการศึกษา
๓.๒ จัดตัง้ สถาบันภาษานานาชาติ
พระพุทธศาสนา
๓.๓ จัดตัง้ วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ระดับนานาชาติ
๓.๔ ขยายการรับนิสติ ต่างประเทศไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๑๐ ของจํานวนรวมนิสติ เข้า
ใหม่ในแต่ละปี การศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนา
กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนารูปแบบการ ๔.๑ จํานวนหลักสูตรเดิมทีป่ รับปรุงและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
จัดการศึกษาวิชาการ
พัฒนา
สอน
ด้านพระพุทธศาสนาและ ๔.๒ จํานวนหลักสูตรทีม่ คี วามสอดคล้องกับ
ด้านสังคมศาสตร์
ความต้องการของสังคม
๔.๓ จํานวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ให้มคี วามหลากหลาย

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพ มจร
(๒.๔)

(๒.๙), (๒.๑๐),(๒.๑๑),
(๒.๑๓)
(๒.๑๒)

(๒.๔)

(๒.๑)

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
๔..๔ จํานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ
แลกเปลีย่ นนิสติ และบุคลากรระหว่าง
สถาบัน
๔.๕ จํานวนนิสติ และบุคลากรแลกเปลีย่ น
ระหว่างสถาบัน
กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนากระบวนการ ๕.๑ มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ น
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
สําคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูท้ จ่ี ะทําให้
โดยใช้การประกัน
นิสติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณภาพการศึกษาเป็ น
๕.๒ มีกระบวนการให้บริการแก่นิสติ อย่าง
กลไกในการดําเนินงาน
ทัว่ ถึงครอบคลุม
๕.๓ มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ ทีค่ รบถ้วน
และสอดคล้องกับคุณ ลักษณะของ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
๕.๔ มีการพัฒนาส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์
เพือ่ การเรียนรู ้
กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนาการเรียน ๖.๑ จํานวนคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา
การสอน แหล่งเรียนรูแ้ ละ
โดยเฉพาะพระไตรปิ ฎกทัง้ ภาษาไทย
เทคโนโลยีสาร สนเทศเพือ่
ภาษาต่างประเทศ (Center of
การศึกษาให้มคี วาม
Excellence in Tipitaka) หนังสือ ตํารา
ทันสมัยเพียงพอต่อการ
เอกสาร สือ่ การสอนทีไ่ ด้สดั ส่วนกับ
จัดการจัดการศึกษา
จํานวนนิสติ และอาจารย์
๖.๒ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อบสนองการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอทัง้
ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย
๖.๓ มีสอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการ
เรียนการสอนอย่างน้อย ๒ ระบบ (1.ELearning 2.Testing Bank)
กลยุทธ์

๒๕
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพ มจร
(๒.๓)

(๒.๒), (๙.๑)

(๓.๑)
(๓.๒), (๓.๓), (๒.๔)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนา
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ให้

กลยุทธ์
ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี ๗ พัฒนาอาจารย์ให้มี ๗.๑ จํานวนหลักสูตรทีใ่ ช้ในการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถ และ ความสามารถและทักษะในการจัดการ
ทักษะในการจัด
เรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน ๗.๒ จํานวนอาจารย์ทผ่ี ่านการอบรมพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Computer literacy) ในการ
จัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ท่ี ๘ พัฒนาการบริหาร ๘.๑ มีการจัดระบบการทําวิจยั ทีเ่ น้นการวิจยั
การจัดการงานวิจยั
ด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์

๒๖
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพ มจร

(๔.๑),(๔.๒)

เป็ นศูนย์ประสาน และทําวิจยั
ด้านพระพุทธศาสนา

๘.๒ พัฒนาฐานข้อมูลการวิจยั และการ
บริหารจัดการงานวิจยั

(๔.๒)

นานาชาติ

๘.๓ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้
เป็ นองค์กรการศึกษาพระพุทธศาสนา
ระดับโลก
๙.๑ มีการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ
ในการทําวิจยั การเขียนตําราทางวิชาการ

(๔.๑)

กลยุทธ์ท่ี ๙ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บคุ ลากรของ
มหาวิทยาลัยทํา
วิจยั และใช้ความรูจ้ ากการ
วิจยั เพือ่ พัฒนาตน
พัฒนางานและพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ทาํ
วิจยั ร่วมกับองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัยทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ท่ี ๑๑ เผยแพร่
ผลงานวิจยั

๙.๒ มีการส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
วิจยั ประเมินหลักสูตร
๙.๓ บุคลากรนําผลการวิจยั ไปปรับปรุง
พัฒนา
๑๐.๑ มีการสนับสนุนการวิจยั ร่วมกับ
ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ

๑๑.๑ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่ออาจารย์ประจํา

(๒.๘)

(๔.๕)
(๔.๕)

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี ๑๒ พัฒนากองทุน
วิจยั
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การ กลยุทธ์ท่ี ๑๓ พัฒนารูปแบบ
บริการวิชาการด้าน
และวิธกี าร การบริการ
พระพุทธศาสนาเชิงรุกที่ ด้านพระพุทธศาสนาแก่สงั คม
ตอบสนองความต้องการ
และการเผยแผ่
ของสังคม
พระพุทธศาสนาสู่สากล

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
๑๑.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจําทีไ่ ด้รบั
รางวัลผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
๑๑.๓ ร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
๑๑.๔ จํานวนโครงการวิจยั ใหม่
๑๑.๕ จํานวนโครงการวิจยั ทีม่ กี ารเผยแพร่ใน
วารสารหรือนําไปอ้างอิงในระดับชาติ/
นานาชาติ หรือนําไปใช้ประโยชน์
๑๒.๑ มีการระดมทุนเพือ่ การบริหารและการ
ส่งเสริมการทําวิจยั
๑๓.๑ มีกระบวนการและระบบการให้การ
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
๑๓.๒ มีกระบวนการเผยแผ่ธรรมะสู่สากลที่
หลากหลาย อาทิ การจัดประชุมนานาชาติ การ
แปลและจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการเป็ น
ภาษาต่างประเทศ การไปเป็ นวิทยากรใน
ต่างประเทศ การจัดทําสือ่ ออนไลน์เป็ น
ภาษาต่างประเทศ
๑๓.๓ จํานวนนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสา
พัฒนาและบริการสังคมทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
๑๓.๔ จํานวนเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
บรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ นทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
๑๓.๕ จํานวนนักเรยี นทีส่ าํ เรจ็ การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๒๗
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพ มจร
(๗.๗)

(๔.๔)

(๔.๓)
(๕.๑), (๕.๒), (๕.๘),
(๕.๘)
(๕.๑), (๕.๒), (๕.๘)

(๕.๓), (๕.๔),(๕.๑๐)

(๕.๓),(๕.๔)

(๕.๓),(๕.๔)

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี ๑๔ พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็ น
ศูนย์กลางการบริการ
วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาระดับ
ท้องถิน่ ระดับชาติ
และนานาชาติ

กลยุทธ์ท่ี ๑๕ ส่งเสริม
สนับสนุน และสนองงาน
ของคณะสงฆ์

๒๘
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพ มจร
(๕.๓),(๕.๔)

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
๑๓.๖ จํานวนนักเรียนทีส่ าํ เร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย
๑๓.๗ จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับ
(๕.๓),(๕.๔)
ประกาศนียบัตรอภิธรรม
๑๓.๘ จํานวนพระสังฆาธิการทีผ่ ่านการอบรม
(๕.๓),(๕.๔)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะ
สงฆ์
๑๓.๙ จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับ
(๕.๓),(๕.๔), (๕.๕)
ประกาศนียบัตรอืน่ ๆ
๑๔.๑ จํานวนข้อมูลสารสนเทศและสือ่ การเผยแพร่
(๕.๘)
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์และสือ่ ออนไลน์
๑๔.๒ จํานวนนักเผยแผ่ธรรมทีผ่ ่านการอบรม
(๕.๒),(๕.๔),(๕.๘),(๕.๙)
๑๔.๓ จํานวนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ทีส่ าํ เร็จการอบรม
๑๔.๔ จํานวนพระสงฆ์และประชาชนทีผ่ ่าน (๕.๒), (๕.๔), (๕.๘),
การอบรมวิปสั สนากรรมฐาน
(๕.๙)
๑๔.๕ จํานวนโรงเรียนทีพ่ ระสอนศีลธรรม
(๕.๒), (๕.๔), (๕.๘),
เข้าไปให้บริการการสอน การฝึ กอบรม
(๕.๑๐)
๑๔.๖ จํานวนโครงการประชุม สัมมนา ทาง
(๕.๘)
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับท้องถิน่
ระดับชาติ และนานาชาติ
๑๕.๑ จํานวนพระสังฆาธิการทีไ่ ด้รบั การ
(๖.๑), (๖.๒)
ส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการ
งานคณะสงฆ์
๑๕.๒ จํานวนกิจกรรม/โครงการทีจ่ ดั ถวาย
พระสังฆาธิการและประชาชนทัว่ ไป
๑๕.๓ จํานวนพระสังฆาธิการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านอืน่ ๆ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
๑๕.๔ จํานวนพระนิสติ บุคลากรทีไ่ ปดํารงตําแหน่ง
หรือปฏิบตั งิ านสนองงานคณะสงฆ์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การทํานุ
กลยุทธ์ท่ี ๑๖ พัฒนารูปแบบ ๑๖.๑ จํานวนหลักสูตรและโครงการในการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวิธกี ารในการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
วัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน
บํารุงพระพุทธศาสนา
๑๖.๒ จํานวนผูร้ บั บริการในงานทํานุบาํ รุง
ศิลปะ วัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธ์ท่ี ๑๗ พัฒนา
๑๗.๑ จํานวนแหล่งเรียนรูด้ า้ น
มหาวิทยาลัยให้เป็ นแหล่ง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับ
เรียนรูด้ า้ น
ท้องถิน่ ระดับชาติ
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
๑๗.๒ ร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติในการทํานุ
และวัฒนธรรม ทัง้ ระดับ
บํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ ชาติและนานาชาติ ๑๗.๓ พัฒนาหลักสูตรทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม(หลักสูตรพุทธศิลป์ ) และ
ส่งเสริมให้มกี ารศึกษาอย่างกว้างขวาง
๑๗.๔ มีการส่งเสริมอนุรกั ษ์และเปิ ดพื้นทีใ่ น
การแสดงศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ระดับท้องถิน่ ระดับชาติ
และนานาชาติ
กลยุทธ์ท่ี ๑๘ เสริมสร้างความรู ้ ๑๘.๑ จํานวนงาน/โครงการเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจ และความ
ความเข้าใจและความสํานึกในคุณค่าของ
สํานึกในคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา
ระดับท้องถิน่ ระดับชาติ
ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่
๑๘.๒ จํานวนงาน/โครงการเสริมสร้าง
สากล
ความรู ้ ความเข้าใจและความสํานึกใน
คุณค่าของพระพุทธศาสนา ศิลปะวัฒน
ธรรมไทย สู่นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาระบบ กลยุทธ์ท่ี ๑๙ พัฒนาศักยภาพ ๑๙.๑ จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพและ
การบริหารจัดการอย่างมี
และยกระดับความสามารถ ยกระดับความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของ
ของบุคลากร (Computer literacy)
บุคลากรทุกระดับ
โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

๒๙
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพ มจร

(๖.๒)
(๖.๒)
(๖.๑)

(๖.๑)

(๖.๑)

(๒.๖)

ยุทธศาสตร์

๓๐
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
กลยุทธ์
ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
ประกันคุณภาพ มจร
๑๙.๒ จํานวนทุนและงบประมาณในการพัฒนา
(๒.๕)
บุคลากร
(๙.๑)
๑๙.๓ มีการวิเคราะห์ ทบทวนเกณฑ์ภาระงาน
ขัน้ ตํา่ ของบุคลากร
๑๙.๔ มีหลักเกณฑ์กาํ หนดภาระงาน มุง่ เน้นใน
(๙.๑)
แต่ละภารกิจ จําแนกงานสอน งานวิจยั งาน
บริการวิชาการของบุคลากรอย่างเหมาะสม
๑๙.๕ มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบตั ติ าม
(๒.๗), (๓.๒)
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
๑๙.๖ มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุก
(๗.๑)
ภารกิจ
๑๙.๗ มีระบบการวิเคราะห์หน่วยต้นทุน (Unit
Cost Analyze)
กลยุทธ์ท่ี ๒๐ ปรับปรุง พัฒนา ๒๐.๑ มีการจัดทํา/ปรับปรุง พัฒนาระเบียบว่า
กลไกการบริหารจัดการเพือ่
ด้วยการจัดตัง้ การขยาย การย้าย การยก
ก้าวสู่ความ
ฐานะ และการยุบส่วนงาน
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ ๒๐.๒ มีกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
(๗.๓)
องค์การแห่งการเรียนรู ้
๒๐.๓ มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ
คําสัง่ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ท่ี ๒๑ ใช้ระบบ
๒๑.๑ มีการสนับสนุนระบบสํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
อัตโนมัติ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
การบริหารงาน
ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
(Office Automation, Information
Technology, Teleconference,
Paperless)
๒๑.๒ มีระบบและกลไกการบริหารบุคคล
(๗.๔)
เพือ่ การพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรทีม่ ี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

๓๑
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
กลยุทธ์
ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
ประกันคุณภาพ มจร
๒๑.๓ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การ
(๗.๕)
บริหาร การเรียนการสอน การวิจยั การ
(๗.๘)
บริการวิชาการแก่สงั คม และการทํานุบาํ รุง
(๗.๙)
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธ์ท่ี ๒๒ พัฒนาโครงสร้าง ๒๒.๑ มีแผนพัฒนาส่วนงานทีส่ อดคล้องกับ
พื้นฐานทางกายภาพ
แผนพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัย
เพือ่ การบริหารและการจัด ๒๒.๒ มีการจัดตัง้ และบริหารเงนิ กองทุนภายในส่วน
การศึกษา
งานตามระเบยี บทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
๒๒.๓ มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะยาว ๑๕ ปี (MCU Roadmap)
กลยุทธ์ท่ี ๒๓ ระดมทรัพยากร ๒๓.๑ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
(๘.๑)
ค่าใช้จ่าย ต้นทุนผลผลิตการตรวจสอบการเงิน
เพือ่ การพัฒนา
และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัย
๒๓.๒ มีระบบการระดมทุน เพือ่ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
๒๓.๓ จํานวนกิจกรรมในการระดมทุน เพือ่
การพัฒนามหาวิทยาลัย
๒๓.๔ มีระบบการบูรณาการการใช้
(๘.๒)
ทรัพยากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยร่วมกัน
๒๓.๕ มีกระบวนการวิเคราะห์และลงทุนพัฒนา
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัย เพือ่ จัดเก็บรายได้
บํารุงมหาวิทยาลัยในระยะยาว
๒๓.๖ มีแผนงานการใช้ประโยชน์พ้นื ทีแ่ ละ
อาคารของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ท่ี ๒๔ การ
๒๔.๑ มีการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์เพือ่ เผยแพร่ (Image Creation) เพือ่ ให้เป็ นทีร่ บั รูอ้ ย่าง
ภาพลักษณ์
กว้างขวางทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
และความเชื่อมัน่ ต่อ
๒๔.๒ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้
มหาวิทยาลัยสู่สากล
มีความน่าสนใจ ทันสมัย และเป็ นประโยชน์
ทัง้ แก่ชาวไทยและต่างประเทศ

๓๒

ส่วนที่ ๕
ตัวบ่งชี้เป้ าหมายความสําเร็จ และตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
ยุทธ กล
ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
ตัวบ่งชี้เป้ าหมาย (KPI)
ศาสตร์ ยุทธ์
ที่ ๑
ที่ ๑ ๑.๑ จํานวนนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษา
๑.๑ มีนิสติ เข้าศึกษาเพิม่ ขึ้นปี ละอย่างน้อย
ร้อยละ ๕
๑.๒ จํานวนการขยายแหล่งเรียนรู ้ การ ๑.๒ มีการขยายแหล่งเรียนรู ้ การจัดการ
จัดการศึกษา หน่วยวิทยบริการ
ศึกษา หน่วยวิทยบริการ ห้องเรียนอย่างน้อย
ห้องเรียน
๕ แห่ง
ที่ ๒ ๒.๑ จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้าน ๒.๑ ผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
พระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับบัณฑิตศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๕

ที่ ๓

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
มีนิสติ ระดับปริญญาตรีเพิม่ ขึ้นปี ละ
๕๐๐ รูป
มีหน่วยวิทยบริการเพิม่ ขึ้นปี ละ ๑ แห่ง

ผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับบัณฑิตศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๗๕
๒.๒ จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาได้ ๒.๒ ผูส้ าํ เร็จการศึกษาได้สนองงานคณะสงฆ์ ผูส้ าํ เร็จการศึกษาได้สนองงานคณะสงฆ์
สนองงานคณะสงฆ์ มีงานทําและ และมีงานทําร้อยละ ๘๐ ศึกษาต่อร้อยละ และมีงานทําร้อยละ ๘๐ ศึกษาต่อร้อย
ศึกษาต่อ
๒๐
ละ ๒๐
๒.๓ บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู ้ ๒.๓ บัณฑิตได้รบั รางวัลระดับท้องถิน่
บัณฑิตได้รบั รางวัลระดับท้องถิน่ ระดับ
ได้รบั การยกย่องเป็ นทีป่ รากฏ
ระดับชาติ และนานาชาติ
ชาติและนานาชาติ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕
๒.๔ ทุนการศึกษาในการพัฒนา
๒.๔ จํานวนทุนการศึกษาในการพัฒนานิสติ นิสติ ได้รบั ทุนการศึกษาปี ละไม่นอ้ ยกว่า
นิสติ
ร้อยละ ๑๐
๒.๕ นิสติ ได้รบั การพัฒนาผ่าน
มีกจิ กรรม/โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
๒.๕ จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
กิจกรรม/โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อันพึงประสงค์ปีละไม่นอ้ ยกว่า ๕
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรม/โครงการ
๓.๑ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาษา ๓.๑ หลักสูตรภาษาต่างประเทศได้รบั การ หลักสูตรภาษาต่างประเทศได้รบั การ
ต่าง ประเทศไม่นอ้ ยกว่า ๕
พัฒนาหรือปรับปรุงไม่นอ้ ยกว่า ๕ หลักสูตร พัฒนาหรือปรับปรุงไม่นอ้ ยกว่าปี ละ ๑
หลักสูตร
หลักสูตร
๓.๒ จัดตัง้ สถาบันภาษานานาชาติ ๓.๒ ดําเนินการจัดตัง้ สถาบันภาษาภายใน ดําเนินการจัดตัง้ สถาบันภาษาภายในปี
๒๕๕๔
แผนพัฒนาระยะที่ ๑๐
๓.๓ จัดตัง้ วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ๓.๓ ดําเนินการจัดตัง้ วิทยาลัย
ดําเนินการจัดตัง้ วิทยาลัย
นานาชาติ
พระพุทธศาสนานาชาติภายในแผนพัฒนา พระพุทธศาสนานาชาติภายในปี ๒๕๕๔
ระยะที่ ๑๐

๓๓
ยุทธ กล
ศาสตร์ ยุทธ์

ที่ ๒

ที่ ๔

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
๓.๔ ขยายการรับนิสติ ต่างประเทศ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
จํานวนรวมนิสติ เข้าใหม่ในแต่ละ
ปี การศึกษา
๔.๑ จํานวนหลักสูตรเดิมทีป่ รับปรุง
และพัฒนา
๔.๒ จํานวนหลักสูตรทีม่ คี วาม
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม
๔.๓ จํานวนข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ

๔..๔ จํานวนกิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นนิสติ และ
บุคลากรระหว่างสถาบัน
๔.๕ จํานวนนิสติ และบุคลากร
แลกเปลีย่ นระหว่างสถาบัน
ที่ ๕

๕.๑ มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียน
เป็ นสําคัญ ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรูท้ จ่ี ะทําให้นสิ ติ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๕.๒ มีกระบวนการให้บริการแก่
นิสติ อย่างทัว่ ถึงครอบคลุม

๕.๓ มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ ที่
ครบถ้วน และสอดคล้องกับคุณ
ลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์

ตัวบ่งชี้เป้ าหมาย (KPI)

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

๓.๔ มีนิสติ ต่างประเทศเข้าศึกษาไม่นอ้ ยกว่า มีนิสติ ต่างประเทศเข้าศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของจํานวนรวมนิสติ ใหม่ในแต่ ร้อยละ ๑๐ ของจํานวนรวมนิสติ ใหม่ใน
ละปี การศึกษา
แต่ละปี การศึกษา
๔.๑ หลักสูตรเดิมได้รบั การปรับปรุงไม่
น้อยกว่า ๑๕ สาขาวิชา
๔.๒ มีหลักสูตรทีม่ คี วามสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมไม่นอ้ ยกว่า ๑๐
สาขาวิชา
๔.๓ มีขอ้ ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ สถาบัน

หลักสูตรเดิมได้รบั การปรับปรุงไม่
น้อยกว่าปี ละ ๓ สาขาวิชา
มีหลักสูตรทีม่ คี วามสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมไม่นอ้ ยกว่า
๑๐ สาขาวิชา
มีขอ้ ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ในระยะแผนสิบ ภายในประเทศไม่
น้อยกว่า ๕ สถาบัน ต่างประเทศไม่
น้อยกว่า ๕ สถาบัน
๔.๔ มีกจิ กรรม/โครงการแลกเปลีย่ น ภายในแผนสิบ มีกจิ กรรม/โครงการ
นิสติ และบุคลากรไม่นอ้ ยกว่า ๕
แลกเปลีย่ นนิสติ และบุคลากรไม่
กิจกรรม/โครงการ
น้อยกว่า ๕ กิจกรรม/โครงการ
๔.๕ มีนิสติ และบุคลากรแลกเปลีย่ น
มีนิสติ และบุคลากรแลกเปลีย่ น
ระหว่างสถาบัน ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ รูป/คน ระหว่างสถาบัน ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ ๒
รูป/คน
๕.๑ มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่
มีการจัดกิจกรรม/โครงการทีส่ ะท้อน
สะท้อนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียน การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ น
เป็ นสําคัญไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ กิจกรรม/
สําคัญไม่นอ้ ยกว่าปี ละ ๑๐
โครงการ
กิจกรรม/โครงการ
๕.๒ นิสติ ได้รบั การบริการขัน้ พื้นฐาน มีการประเมินความพึงพอใจการ
อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ การเดินทาง ที่ ให้บริการพื้นฐาน คะแนนเฉลีย่ ไม่
พักอาศัย ห้องเรียน บริการห้องสมุด
น้อยกว่าร้อยละ ๖๕
และอาจารย์ทป่ี รึกษา
๕.๓ มีกจิ กรรมส่งเสริมคุณลักษณะอัน มีกจิ กรรมส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของบัณฑิต มจร อย่างน้อย พึงประสงค์ของบัณฑิต มจร อย่าง
น้อย ๕ คุณลักษณะ
๕ คุณลักษณะ

๓๔
ยุทธ กล
ศาสตร์ ยุทธ์

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
๕.๔ มีการพัฒนาส่งเสริมการใช้
คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรู ้

ที่ ๖

ที่ ๗

ที่ ๓

ที่ ๘

๖.๑ จํานวนคัมภีรท์ าง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
พระไตรปิ ฎกทัง้ ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ (Center of
Excellence in Tipitaka)
หนังสือ ตํารา เอกสาร สือ่ การ
สอนทีไ่ ด้สดั ส่วนกับจํานวนนิสติ
และอาจารย์
๖.๒ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตอบสนองการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอทัง้ ส่วนกลาง
วิทยาเขต วิทยาลัย
๖.๓ มีสอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย ๒
ระบบ (1.E-Learning 2.Testing
Bank)
๗.๑ จํานวนหลักสูตรทีใ่ ช้ในการ
พัฒนาความสามารถและทักษะใน
การจัดการเรียนการสอน
๗.๒ จํานวนอาจารย์ทผ่ี ่านการ
อบรมพัฒนาความสามารถและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Computer literacy)
ในการจัดการเรียนการสอน
๘.๑ มีการจัดระบบการทําวิจยั ทีเ่ น้น
การวิจยั ด้านพระพุทธศาสนาและ
สังคมศาสตร์

ตัวบ่งชี้เป้ าหมาย (KPI)

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

๕.๔ มีกจิ กรรมการจัดการเรียนรูท้ ่ี
พัฒนาส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพือ่
การเรียนรู ้
๖.๑ จํานวนคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา
ได้สดั ส่วนกับจํานวนนิสติ และอาจารย์

มีกจิ กรรมการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒั นา
ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ การ
เรียนรูท้ กุ ภาคการศึกษา
จํานวนคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา
ได้สดั ส่วนกับจํานวนนิสติ อย่างน้อย
๑๕ : ๑ ภายในปี ๒๕๕๔

ระบบ E-Learning พร้อมใช้งานใน
ปี ๒๕๕๓
ระบบ Testing Bank พร้อมใช้งาน
ในปี ๒๕๕๔
๗.๑ มีหลักสูตรพัฒนาความสามารถ
มีหลักสูตรพัฒนาความสามารถและ
และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ทักษะในการจัดการเรียนการสอน
อย่างน้อย ๕ หลักสูตร
อย่างน้อยปี ละ ๑ หลักสูตร
๗.๒ อาจารย์รอ้ ยละ ๕๐ ผ่านการอบรม อาจารย์รอ้ ยละ ๑๐ ผ่านการอบรม
พัฒนาความสามารถและทักษะการใช้ พัฒนาความสามารถและทักษะการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
การสอน
จัดการเรียนการสอน ต่อปี

๓๕
ยุทธ กล
ศาสตร์ ยุทธ์

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์

ตัวบ่งชี้เป้ าหมาย (KPI)

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

๘.๒ พัฒนาฐานข้อมูลการวิจยั และ
การบริหารจัดการงานวิจยั

ที่ ๙

๘.๓ มีการส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจยั เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็ นองค์กร
การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ
โลก
๙.๑ มีการพัฒนาศักยภาพ ขีด
ความสามารถในการทําวิจยั การ
เขียนตําราทางวิชาการ
๙.๒ มีการส่งเสริมการทําวิจยั ในชัน้
เรียน วิจยั ประเมินหลักสูตร

๙.๑ มีกจิ กรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร มีกจิ กรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจยั การเขียนตําราทางวิชาการ ด้านการวิจยั การเขียนตําราทาง
วิชาการอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้
๙.๒ ส่วนงานทีจ่ ดั การศึกษามีการวิจยั ส่วนงานทีจ่ ดั การศึกษามีการวิจยั
ประเมินหลักสูตรอย่างน้อย ๑ สาขาวิชา ประเมินหลักสูตรอย่างน้อย ๑
ทุก ๓ ปี
สาขาวิชา ทุก ๓ ปี

๙.๓ บุคลากรนําผลการวิจยั ไป
ปรับปรุงพัฒนา
ที่ ๑๐ ๑๐.๑ มีการสนับสนุนการวิจยั
ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงาน
ของรัฐอืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ที่ ๑๑ ๑๑.๑ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ๑๑.๑ มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจยั และ
และงานสร้างสรรค์จากภายใน
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
และภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ สถาบันทีไ่ ด้สดั ส่วนต่ออาจารย์ประจํา
ประจํา
๑๑.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
๑๑.๓ ร้อยละของงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา

๓๖
ยุทธ กล
ศาสตร์ ยุทธ์

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
๑๑.๔ จํานวนโครงการวิจยั ใหม่

ที่ ๔

ตัวบ่งชี้เป้ าหมาย (KPI)
๑๑.๔ มีโครงการวิจยั ใหม่อย่างน้อยปี ละ
๑๐ เรื่อง

๑๑.๕ จํานวนโครงการวิจยั ทีม่ กี าร
เผยแพร่ในวารสารหรือนําไปอ้างอิง
ในระดับชาติ/นานาชาติ หรือนําไปใช้
ประโยชน์
ที่ ๑๒ ๑๒.๑ มีการระดมทุนเพือ่ การบริหาร
และการส่งเสริมการทําวิจยั
ที่ ๑๓ ๑๓.๑ มีกระบวนการและระบบการ ๑๓.๑ มีกระบวนการบริการวิชาการด้าน
ให้การบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่สงั คม อย่างน้อย ๓
พระพุทธศาสนา
สือ่ (Publishing Media, Radio, TV)
และการเผยแผ่สู่สากลอย่างน้อย ๒ สือ่
(Publishing Media, Online Media)
๑๓.๒ มีกระบวนการเผยแผ่ธรรมะสู่
สากลทีห่ ลากหลาย อาทิ การจัด
ประชุมนานาชาติ การแปลและ
จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการเป็ น
ภาษาต่างประเทศ การไปเป็ นวิทยากร
ในต่างประเทศ การจัดทําสือ่
ออนไลน์เป็ นภาษาต่างประเทศ
๑๓.๓ จํานวนนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ
อาสาพัฒนาและบริการสังคมทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

๑๓.๒ มีการจัดประชุมนานาชาติอย่าง
น้อย ๕ ครัง้
มีการแปลและจัดพิมพ์เอกสารทางวิชา
เป็ นภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๒๕
เรื่อง
มีสอ่ื ออนไลน์เป็ นภาษาต่างประเทศอย่าง
น้อย ๕ URL
๑๓.๓ มีนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสา
พัฒนาและบริการสังคมไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ ๘๕ ของนิสติ ทีจ่ บการศึกษา ๔ ปี
แล้ว
๑๓.๔ จํานวนเยาวชนทีเ่ ข้าร่วม
๑๓.๔ มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
โครงการบรรพชาและอบรม
บรรพชาและอบรมไม่นอ้ ยกว่า
เยาวชนภาคฤดูรอ้ นทัง้ ในประเทศ ๒๕๐,๐๐๐ รูป/คน
และต่างประเทศ

มีกระบวนการบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่สงั คม อย่างน้อย
๓ สือ่ (Publishing Media, Radio,
TV) และการเผยแผ่สู่สากลอย่าง
น้อย ๒ สือ่ (Publishing Media,
Online Media)
มีการจัดประชุมนานาชาติอย่างน้อย
ปี ละ ๑ ครัง้
มีการแปลและจัดพิมพ์เอกสารทาง
วิชาเป็ นภาษาต่างประเทศอย่างน้อย
ปี ละ ๕ เรื่อง

มีนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสาพัฒนา
และบริการสังคมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๘๕ ของนิสติ ทีจ่ บการศึกษา ๔ ปี
แล้ว
มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการบรรพชา
และอบรมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ ๕๐,๐๐๐
รูป/คน

๓๗
ยุทธ กล
ศาสตร์ ยุทธ์

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์

ตัวบ่งชี้เป้ าหมาย (KPI)

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

๑๓.๕ จํานวนนักเรยี นทีส่ าํ เรจ็ การศึกษา ๑๓.๕ มีนกั เรียนทีส่ าํ เร็จการศึกษาระดับ มีนกั เรียนทีส่ าํ เร็จการศึกษาระดับ
ระดับประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา ประกาศนียบัตรหลักสูตรพุทธศาสนาวัน ประกาศนียบัตรหลักสูตรพุทธ
อาทิตย์ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๕๐๐ คน
ศาสนาวันอาทิตย์อย่างน้อยปี ละ
วันอาทิตย์
๓๐๐ คน
๑๓.๖ จํานวนนักเรียนทีส่ าํ เร็จ
๑๓.๖ มีนกั เรียนทีส่ าํ เร็จการศึกษาระดับ มีนกั เรียนทีส่ าํ เร็จการศึกษาระดับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
และตอนปลายไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ รูป
ตอนต้นและตอนปลายอย่างน้อยปี
ปลาย
ละ ๑๐๐ รูป
๑๓.๗ จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
๑๓.๗ มีผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับ
มีผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับ
ระดับประกาศนียบัตรอภิธรรม ประกาศนียบัตรอภิธรรมไม่นอ้ ยกว่า
ประกาศนียบัตรอภิธรรมอย่างน้อย
๒,๕๐๐ คน
ปี ละ ๕๐๐ คน
๑๓.๘ จํานวนพระสังฆาธิการทีผ่ ่านการ ๑๓.๘ มีพระสังฆาธิการทีผ่ ่านการอบรม มีพระสังฆาธิการทีผ่ ่านการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการ
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ รูป
บริหารกิจการคณะสงฆ์
คณะสงฆ์อย่างน้อยปี ละ ๒๐๐ รูป
มีผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับ
๑๓.๙ จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
๑๓.๙ มีผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับ
ระดับประกาศนียบัตรอืน่ ๆ
ประกาศนียบัตรอืน่ ๆ (ป.บัณฑิตวิชาชีพ ประกาศนียบัตรอืน่ ๆ อย่างน้อยปี ละ
ครู, ป.บัณฑิต พระไตรปิ ฎกศึกษา, ป. ๑,๐๐๐ รูป/คน
บัณฑิตภาษาบาลี ฯลฯ ไม่นอ้ ยกว่า
๕,๐๐๐ รูป/คน
ที่ ๑๔ ๑๔.๑ จํานวนข้อมูลสารสนเทศและสือ่ การ ๑๔.๑ สือ่ สิง่ พิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ หัว สือ่ สิง่ พิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ หัว
เรื่อง
เผยแพร่วชิ าการด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง
ผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และ
สือ่ วิทยุไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ ชัว่ โมง สือ่ วิทยุไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ ชัว่ โมง
สือ่ ออนไลน์
สือ่ โทรทัศน์ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ ชัว่ โมง สือ่ โทรทัศน์ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ชัว่ โมง
๑๔.๒ จํานวนนักเผยแผ่ธรรมทีผ่ ่านการ ๑๔.๒ มีนกั เผยแผ่ธรรมะทีผ่ ่านการอบรม มีนกั เผยแผ่ธรรมะทีผ่ ่านการอบรม
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕๐ รูป/คน
อย่างน้อยปี ละ ๓๐ รูป/คน
อบรม
๑๔.๓ จํานวนพระธรรมทูตสาย
๑๔.๓ มีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มีพระธรรมทูตสายต่างประเทศผ่าน
ต่างประเทศทีส่ าํ เร็จการอบรม
ผ่านการอบรมไม่นอ้ ยกว่า ๓๕๐ รูป
การอบรมอย่างน้อยปี ละ ๗๐ รูป
๑๔.๔ จํานวนพระสงฆ์และ
๑๔.๔ มีพระสงฆ์และประชาชนผ่านการ มีพระสงฆ์และประชาชนผ่านการ
ประชาชนทีผ่ ่านการอบรม
อบรมวิปสั สนากรรมฐาน ๒๕,๐๐๐ รูป/ อบรมวิปสั สนากรรมฐานอย่างน้อยปี
วิปสั สนากรรมฐาน
คน
ละ ๕,๐๐๐ รูป/คน

๓๘
ยุทธ กล
ศาสตร์ ยุทธ์

ที่ ๕

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์

ตัวบ่งชี้เป้ าหมาย (KPI)

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

๑๔.๕ จํานวนโรงเรียนทีพ่ ระสอน
ศีลธรรมเข้าไปให้บริการการสอน
การฝึ กอบรม
๑๔.๖ จํานวนโครงการประชุม
สัมมนา ทางวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ระดับท้องถิน่
ระดับชาติ และนานาชาติ

๑๔.๕ รายงานสรุปจํานวนโรงเรียนทีพ่ ระ
สอนศีลธรรมเข้าไปให้บริการการสอน
การฝึ กอบรม
๑๔.๖ มีโครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับท้องถิน่ ไม่นอ้ ยกว่า ๗๕
ครัง้
ระดับชาติ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ครัง้ ระดับ
นานาชาติไม่นอ้ ยกว่า ๕ ครัง้

ที่ ๑๕ ๑๕.๑ จํานวนพระสังฆาธิการทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมความสามารถในการ
บริหารจัดการงานคณะสงฆ์
๑๕.๒ จํานวนกิจกรรม/โครงการที่
จัดถวายพระสังฆาธิการและ
ประชาชนทัว่ ไป

๑๕.๑ มีพระสังฆาธิการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมความสามารถในการบริหาร
จัดการคณะสงฆ์ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ รูป
๑๕.๒ มีกจิ กรรม/โครงการทีจ่ ดั ถวาย
พระสังฆาธิการและประชาชนทัว่ ไป ไม่
น้อยกว่า ๗๕ กิจกรรม/โครงการ

๑๕.๓ จํานวนพระสังฆาธิการทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมสนับสนุนด้านอืน่ ๆ
๑๕.๔ จํานวนพระนิสติ บุคลากรทีไ่ ปดํารง
ตําแหน่งหรือปฏิบตั งิ านสนองงานคณะ
สงฆ์
ที่ ๑๖ ๑๖.๑ จํานวนหลักสูตรและโครงการใน
การทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
๑๖.๒ จํานวนผูร้ บั บริการในงานทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ที่ ๑๗ ๑๗.๑ จํานวนแหล่งเรียนรูด้ า้ น
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ระดับท้องถิน่
ระดับชาติ

๑๕.๓ มีพระสังฆาธิการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมสนับสนุน ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ รูป
๑๕.๔ มีนิสติ บุคลากรไปดํารงตําแหน่ง
หรือปฏิบตั งิ านสนองงานคณะสงฆ์ ไม่
น้อยกว่า ๒,๕๐๐ รูป
๑๖.๑ มีหลักสูตรและโครงการในการ
ทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาอย่างน้อย ๕
หลักสูตร
๑๖.๒ มีผูร้ บั บริการในงานทํานุบาํ รุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่า ๑๒๕,๐๐๐ รูป/คน
๑๗.๑ มีแหล่งเรียนรูด้ า้ น
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมระดับ
ท้องถิน่ อย่างน้อย ๑๕ แห่ง ระดับชาติ
อย่างน้อย ๑ แห่ง

พระสอนศีลธรรมเข้าไปให้บริการ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนอย่างน้อยปี
ละ ๑๐,๐๐๐ โรงเรียน
มีโครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับท้องถิน่ อย่างน้อยปี ละ
๑๕ ครัง้
ระดับชาติอย่างน้อยปี ละ ๒ ครัง้
ระดับนานาชาติอย่างน้อยปี ละ ๑
ครัง้
มีพระสังฆาธิการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
ความสามารถในการบริหารจัดการ
คณะสงฆ์อย่างน้อยปี ละ ๒๐๐ รูป
มีกจิ กรรม/โครงการทีจ่ ดั ถวายพระ
สังฆาธิการและประชาชนทัว่ ไป
อย่างน้อยปี ละ ๑๕ กิจกรรม/
โครงการ
พระสังฆาธิการได้รบั การส่งเสริม
สนับสนุนอย่างน้อยปี ละ ๑๐๐ รูป
มีนิสติ บุคลากรไปดํารงตําแหน่ง
หรือปฏิบตั งิ านสนองงานคณะสงฆ์
อย่างน้อยปี ละ ๕๐๐ รูป
มีหลักสูตรและโครงการในการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนาอย่างน้อยปี ละ
๑ หลักสูตร
มีผูร้ บั บริการในงานทํานุบาํ รุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
อย่างน้อยปี ละ ๒๕,๐๐๐ รูป/คน
มีแหล่งเรียนรูด้ า้ นพระพุทธศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมระดับท้องถิน่ อย่าง
น้อย ๑๕ แห่ง ระดับชาติอย่างน้อย
๑ แห่งภายในปี ๒๕๕๔

๓๙
ยุทธ กล
ศาสตร์ ยุทธ์

ที่ ๖

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์

ตัวบ่งชี้เป้ าหมาย (KPI)

๑๗.๒ ร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติใน ๑๗.๒ มีกจิ กรรมร่วมกับองค์กรระดับ
นานาชาติในการทํานุบาํ รุง
การทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่
ศิลปวัฒนธรรม
น้อยกว่า ๕ ครัง้
๑๗.๓ พัฒนาหลักสูตรทางด้าน
๑๗.๓ มีหลักสูตรทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม(หลักสูตรพุทธ ศิลปวัฒนธรรม และมีผูส้ นใจเข้ามา
ศิลป์ ) และส่งเสริมให้มกี ารศึกษา เรียนอย่างน้อย ๑๐๐ รูป/คน
อย่างกว้างขวาง
๑๗.๔ มีการส่งเสริมอนุรกั ษ์และเปิ ด ๑๗.๔ มีกจิ กรรมส่งเสริมอนุรกั ษ์ และ
พื้นทีใ่ นการแสดงศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมทาง
ทางพระพุทธศาสนา ระดับ
พระพุทธศาสนา ระดับท้องถิน่ ไม่นอ้ ย
ท้องถิน่ ระดับชาติ และนานาชาติ กว่า ๕๐ ครัง้ ระดับชาติและนานาชาติ
อย่างน้อย ๕ ครัง้
ที่ ๑๘ ๑๘.๑ จํานวนงาน/โครงการ
๑๘.๑ มีงาน/โครงการเสริมสร้างความรู ้
เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจและ ความเข้าใจและความสํานึกในคุณค่าของ
ความสํานึกในคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา ศิลปะและ
ระดับท้องถิน่ อย่างน้อย ๕๐ งาน/
วัฒนธรรมระดับท้องถิน่
โครงการระดับชาติอย่างน้อย ๕ งาน/
ระดับชาติ
โครงการ
๑๘.๒ จํานวนงาน/โครงการ
๑๘.๒ มีงาน/โครงการเสริมสร้างความรู ้
เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจและ ความเข้าใจและความสํานึกในคุณค่าของ
ความสํานึกในคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่
พระพุทธศาสนา ศิลปะวัฒน
นานาชาติอย่างน้อย ๕ งาน/โครงการ
ธรรมไทย สู่นานาชาติ
๑๙.๑ มีโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ที่ ๑๙ ๑๙.๑ จํานวนโครงการพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับ
ยกระดับความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน ของบุคลากรอย่างน้อย ๕ โครงการ
ของบุคลากร (Computer
literacy) โดยเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
มีกจิ กรรมร่วมกับองค์กรระดับ
นานาชาติในการทํานุบาํ รุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
อย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้
มีหลักสูตรทางด้านศิลปวัฒนธรรม
และมีผูส้ นใจเข้ามาเรียนอย่างน้อยปี
ละ ๒๐ รูป/คน
มีกจิ กรรมส่งเสริมอนุรกั ษ์ และจัด
แสดงศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ระดับท้องถิน่ อย่าง
น้อยปี ละ ๑๐ ครัง้ ระดับชาติและ
นานาชาติ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้
มีงาน/โครงการเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจและความสํานึกในคุณค่า
ของพระพุทธศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับท้องถิน่ อย่างน้อย
ปี ละ ๑๐ งาน/โครงการระดับชาติ
อย่างน้อยปี ละ ๑๐ งาน/โครงการ
มีงาน/โครงการเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจและความสํานึกในคุณค่า
ของพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติอย่าง
น้อยปี ละ ๑ งาน/โครงการ
มีโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรอย่างน้อยปี
ละ ๑ โครงการ

๔๐
ยุทธ กล
ศาสตร์ ยุทธ์

ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
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๑๙.๒ ทุนในการพัฒนาบุคลากรไม่นอ้ ย
กว่า ๕๐ ทุน และงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรไม่นอ้ ยกว่า
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๑๙.๓ มีการวิเคราะห์ ทบทวนเกณฑ์ ๑๙.๓ มีรายงานการวิเคราะห์ภาระงาน
ขัน้ ตํา่ ของบุคลากร
ภาระงานขัน้ ตํา่ ของบุคลากร
๑๙.๔ มีหลักเกณฑ์กาํ หนดภาระงาน ๑๙.๔ มีเกณฑ์กาํ หนดภาระงานมุง่ เน้น
มุง่ เน้นในแต่ละภารกิจ จําแนกงาน ภารกิจ
สอน งานวิจยั งานบริการวิชาการ
ของบุคลากรอย่างเหมาะสม
๑๙.๕ มีกระบวนการส่งเสริมการ
๑๙.๕ มีระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพของ จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร
บุคลากร
๑๙.๖ มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
๑๙.๖ มีระบบการควบคุมภายใน
ประเมินผลและระเบียบในการตรวจสอบ
ครอบคลุมทุกภารกิจ
และประเมินผล
๑๙.๗ รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
๑๙.๗ มีระบบการวิเคราะห์หน่วย
ผลผลิต
ต้นทุน (Unit Cost Analyze)
ที่ ๒๐ ๒๐.๑ มีการจัดทํา/ปรับปรุง พัฒนา ๒๐.๑ มีระเบียบว่าด้วยการจัดตัง้ การ
ระเบียบว่าด้วยการจัดตัง้ การขยาย ขยาย การย้าย การยกฐานะ และการยุบ
การย้าย การยกฐานะ และการยุบ ส่วนงาน
ส่วนงาน
๒๐.๒ มีกระบวนการพัฒนา
๒๐.๒ มีคณะกรรมการจัดการความรู ้
มหาวิทยาลัยสู่องค์การแห่งการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
เรียนรู ้
วิทยาลัย
๒๐.๓ มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
๒๐.๓ มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับ คําสัง่ ประกาศ เกี่ยวกับ ข้อบังคับ คําสัง่ ประกาศ เกี่ยวกับการ
การบริหารงานมหาวิทยาลัย
บริหารงานมหาวิทยาลัย
๑๙.๒ จํานวนทุนและงบประมาณใน
การพัฒนาบุคลากร

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
ทุนในการพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย
ปี ละ ๑๐ ทุน ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

วิเคราะห์ภาระงานขัน้ ตํา่ ของ
บุคลากรแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๔
กําหนดภาระงานมุง่ เน้นภารกิจแล้ว
เสร็จภายในปี ๒๕๕๔

ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร
ภายในปี ๒๕๕๔
มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลและระเบียบในการ
ตรวจสอบและประเมินผล
มีรายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ผลผลิต
มีระเบียบว่าด้วยการจัดตัง้ การขยาย
การย้าย การยกฐานะ และการยุบส่วน
งาน ภายในปี ๒๕๕๔
มีคณะกรรมการจัดการความรู ้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยภายในปี ๒๕๕๓
มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ
คําสัง่ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย

๔๑
ยุทธ กล
ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
ศาสตร์ ยุทธ์
ที่ ๒๑ ๒๑.๑ มีการสนับสนุนระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด(Office Automation,
Information Technology,
Teleconference, Paperless)
๒๑.๒ มีระบบและกลไกการบริหาร
บุคคลเพือ่ การพัฒนาและธํารง
รักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
๒๑.๓ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่ การบริหาร การเรียนการสอน
การวิจยั การบริการวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบาํ รุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ที่ ๒๒ ๒๒.๑ มีแผนพัฒนาส่วนงานที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะยาว
ของมหาวิทยาลัย
๒๒.๒ มีการจัดตัง้ และบริหารเงนิ กองทุน
ภายในส่วนงานตามระเบยี บที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๒.๓ มีการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะยาว ๑๕ ปี
(MCU Roadmap)

ตัวบ่งชี้เป้ าหมาย (KPI)

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

๒๑.๑ มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารใช้
ใช้งานได้อย่างน้อย ๕ ระบบ
งานได้อย่างน้อย ๕ ระบบภายในปี
๒๕๕๔

๒๑.๒ มีรายงานสรุปผล มติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๒๑.๓ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
อย่างน้อย ๕ ระบบ

๒๒.๑ ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมี
แผนพัฒนาทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนา
ระยะยาวของมหาวิทยาลัย
๒๒.๒ มีระเบียบการจัดตัง้ และการ
บริหารเงินกองทุน
มีรายงานการจัดตัง้ และการ
บริหารเงินกองทุน
๒๒.๓ มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ
ยาว ๑๕ ปี

มีรายงานสรุปผล มติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่าง
น้อย ๕ ระบบภายในปี ๒๕๕๔

ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมี
แผนพัฒนาทีส่ อดคล้องกับ
แผนพัฒนาระยะยาวของ
มหาวิทยาลัย
มีระเบียบการจัดตัง้ และการบริหาร
เงินกองทุน
มีรายงานการจัดตัง้ และการ
บริหารเงินกองทุน
มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว
ภายในปี ๒๕๕๔

๔๒
ยุทธ กล
ตัวชี้วดั ความสําเร็จของกลยุทธ์
ศาสตร์ ยุทธ์
ที่ ๒๓ ๒๓.๑ มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนผลผลิตการตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒๓.๒ มีระบบการระดมทุน เพือ่
การพัฒนามหาวิทยาลัย
๒๓.๓ จํานวนกิจกรรมในการระดม
ทุน เพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
๒๓.๔ มีระบบการบูรณาการการใช้
ทรัพยากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยร่วมกัน
๒๓.๕ มีกระบวนการวิเคราะห์และ
ลงทุนพัฒนาวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ จัดเก็บรายได้
บํารุงมหาวิทยาลัยในระยะยาว
๒๓.๖ มีแผนงานการใช้ประโยชน์
พื้นทีแ่ ละอาคารของมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้เป้ าหมาย (KPI)

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

๒๓.๑ มีสรุปรายงานการจัดสรร การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ต้นทุนผลผลิต การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

มีสรุปรายงานการจัดสรร การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ต้นทุนผลผลิต
การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณเป็ นรายปี

๒๓.๒ มีระบบการระดมทุน เพือ่ การ
พัฒนามหาวิทยาลัย
๒๓.๓ รายงานกิจกรรมการระดมทุน
เพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
๒๓.๔ รายงานกิจกรรมบูรณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

มีระบบการระดมทุน เพือ่ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
รายงานกิจกรรมการระดมทุนเพือ่
การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็ นรายปี
รายงานกิจกรรมบูรณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเป็ นรายปี

๒๓.๕ รายงานผลการวิเคราะห์และการ
ลงทุนพัฒนาวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
ผ่านสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการวิเคราะห์และการ
ลงทุนพัฒนาวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัยเป็ นรายปี

๒๓.๖ มีแผนงานการใช้ประโยชน์พ้นื ที่
และอาคารของมหาวิทยาลัยและรายงาน
สรุป
๒๔.๑ จํานวนกิจกรรม/โครงการในการ
สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

มีรายงานสรุปการใช้ประโยชน์พ้นื ที่
และอาคารของมหาวิทยาลัยเป็ นราย
ปี
มีกจิ กรรม/โครงการในการสร้าง
ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี ละ ๓
กิจกรรม/โครงการ
มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารใน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอย่างน้อยเดือน
ละ ๒ ครัง้

ที่ ๒๔ ๒๔.๑ มีการสร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย (Image Creation)
เพือ่ ให้เป็ นทีร่ บั รูอ้ ย่างกว้างขวางทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ
๒๔.๒ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์
๒๔.๒ จํานวนครัง้ การปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยให้มคี วามน่าสนใจ
ทันสมัย และเป็ นประโยชน์ทงั้ แก่
ชาวไทยและต่างประเทศ

๔๓
สรุปตัวบ่งชี้เป้ าหมายตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑

กลยุทธ์ท่ี ๑
กลยุทธ์ท่ี ๒
กลยุทธ์ท่ี ๓
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กลยุทธ์ท่ี ๔
กลยุทธ์ท่ี ๕
กลยุทธ์ท่ี ๖
กลยุทธ์ท่ี ๗
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ กลยุทธ์ท่ี ๘
กลยุทธ์ท่ี ๙
กลยุทธ์ท่ี ๑๐
กลยุทธ์ท่ี ๑๑
กลยุทธ์ท่ี ๑๒
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ กลยุทธ์ท่ี ๑๓
กลยุทธ์ท่ี ๑๔
กลยุทธ์ท่ี ๑๕
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ กลยุทธ์ท่ี ๑๖
กลยุทธ์ท่ี ๑๗
กลยุทธ์ท่ี ๑๘
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ กลยุทธ์ท่ี ๑๙
กลยุทธ์ท่ี ๒๐
กลยุทธ์ท่ี ๒๑
กลยุทธ์ท่ี ๒๒
กลยุทธ์ท่ี ๒๓
กลยุทธ์ท่ี ๒๔

ตัวบ่งชี้เป้ าหมาย
จํานวน
๒
จํานวน
๕
จํานวน
๔
จํานวน
๕
จํานวน
๔
จํานวน
๑
จํานวน
๒
จํานวน
จํานวน
๖
จํานวน
จํานวน
๒
จํานวน
จํานวน
๙
จํานวน
๖
จํานวน
๔
จํานวน
๒
จํานวน
๔
จํานวน ๒
จํานวน ๗
จํานวน
๓
จํานวน
๓
จํานวน
๓
จํานวน
๖
จํานวน ๒
รวม
๘๒

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๕ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๔ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๕ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๔ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้
จํานวน - ตัวบ่งชี้
จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้
จํานวน - ตัวบ่งชี้
จํานวน - ตัวบ่งชี้
จํานวน - ตัวบ่งชี้
จํานวน ๘ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๖ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๔ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๔ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๗ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๓ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๓ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๓ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๖ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้
จํานวน ๗๖ ตัวบ่งชี้

