มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในช่ วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒
(๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

MCU STRATEGY PLAN 12

แผนพัฒนา

บทสรุปผู้บริหาร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในช่ ว งแผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้ เ ป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย
พระพุทธศาสนาระดับ โลก” หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่
รู้จัก และได้รับการยอมรับของสถาบันที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
ทั่ ว โลก อั น เป็ น ผลที่ ไ ด้ ม าจากกระบวนการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ โดยได้มีการระดม
ความคิ ดเห็ น จากบุค ลากรทุกภาคส่ ว นและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยให้มีการระดมความ
คิดเห็นเพื่อร่วมกันกาหนดกรอบวิสัยทัศน์ กาหนดยุทธศาสตร์ตาม
นโยบายของผู้บริหาร ภายใต้บริบทของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
๒๐ ปี โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สอดคล้องกับทิศทางของแผนการ
ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ โดยยังคงเป็นไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ปรั ช ญา ปณิ ธ าน ตลอดจนพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ฉบับนี้
เริ่มจากการจัดโครงการสัมมนาการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุก
ภาคส่ ว น ภายใต้ กิ จ กรรม “เหลี ย วหลั ง แลหน้ า : แผนพั ฒ นา
มหาวิ ทยาลั ย ” ซึ่ งด าเนิน การจั ด ๓ ครั้ ง ครั้ ง ที่ ๑ วัน ที่ ๒๘-๒๙
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓-๔
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
อยุธยา และมีการจัดสัมมนาปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนพัฒนาฯ โดย
คณะอนุ กรรมการจั ดท าแผนพั ฒ นาฯ เมื่อ วั นที่ ๒๐-๒๑ สิ ง หาคม
๒๕๕๙ สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยคณะกรรมการจัดทาแผนฯ ในวันที่
๓๐-๓๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ จากนั้ น ได้ น าเสนอเพื่ อ ทบทวนร่ า ง
แผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน –๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผลจาก
การด าเนิ น การดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ มี ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์ และ
วางเป้าหมายให้สามารถนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์
และสามารถตอบสนองต่ อ การพั ฒ นาที่ ส าคั ญ ในด้ า นต่ า ง ๆ ซึ่ ง
รายละเอียดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ประกอบด้วย
๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ เป้าประสงค์ ๓๕ ตัวชี้วัด ๔๑ กลยุทธ์
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ ให้
เป็นไปตามนวลักษณ์ของบัณฑิตที่พึง ประสงค์๑ โดยการใช้หลักธรรมทาง
พระพุท ธศาสนาบู รณาการในกระบวนการจั ด การเรีย นสอน เพื่ อให้ ไ ด้
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น ไปตามจุ ด มุ่ ง หมายของแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
แห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีความเป็นพลเมือง๒ มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน และดารงชีวติ ในสังคมอย่างเป็นสุข โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) อันเป็นหลักการสาคัญของ
การกาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:Hed)
ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๓ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มี
คุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
และนวั ต กรรมด้ า นพระพุ ท ธศาสนาบู ร ณาการกั บ ศาสตร์ อื่ น เพื่ อ ให้
สามารถตอบสนองความต้ องการในการแก้ ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชน สั ง คม
ประเทศชาติ ตามเป้าหมายหลักของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ ๙ ๓ ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ๖ ตัวชี้วัด ๕ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม
ให้ มี คุ ณ ภาพ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ภายใต้
กระบวนการสร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วาม
เชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา จนเป็นผู้นา
ด้านการเผยแผ่และให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาตามที่ถูกต้อง
และเป็ น ที่ ย อมรั บ กั บ ประชาชนในสั ง คมโลก ประกอบด้ ว ย ๒
เป้าประสงค์ ๕ ตัวชี้วัด ๕ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยมุ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม
อย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๑ ตัวชี้วัด ๑ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
เชิงพุทธบูรณาการ เพื่อให้เป็นต้นแบบขององค์กรที่นาหลักพระพุทธธรรม
มาบู ร ณาการกั บ การบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบด้วย ๑ เป้าประสงค์ ๗ ตัวชี้วัด ๘ กลยุทธ์

๑ คาบรรยายอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประชุมสัมมนาประเมินผล
แผนฯ ระยะที่ ๑๑ และจัดทาแผนฯระยะที่ ๑๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๙
๒ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ,สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ ๗
๓ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ นี้ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ที่
จะเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก หมายถึง มหาวิทยาลัยที่เป็น
ที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ ของสถาบันที่จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาทั่ว
โลก ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายที่ ท้ า ทาย แต่ ก็ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานที่ เ ป็ น ได้ ซึ่ ง จากการ
ประมวลและวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมและปัจ จัย ทั้งภายในและภายนอก
(SWOT) ที่สนับสนุนและส่งเสริมที่จะทาให้มีโอกาสเป็นได้สูง โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การที่ มี ผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นวิ ช าการ
พระพุทธศาสนา จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ

ส าหรั บ การน าแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลกรณราช
วิท ยาลั ย ฯ ระยะที่ ๑๒ ไปสู่ การปฏิบั ติ (Implement) จะเน้ นการให้
ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพ ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ของท่ า นอธิ ก ารบดี พร้ อ มกั บ การถ่ า ยทอดสาระส าคั ญ ของแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยฯ ไปสู่ กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ของแต่ ล ะส่ ว นงานในสั งกัด ทั้งวิ ทยาเขตและวิท ยาลั ยสงฆ์ เพื่ อ
ร่ว มกันขับเคลื่ อน แผนงาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ เพื่อนาไปสู่ การบรรลุ
เป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ และบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่
กาหนดไว้ ในที่สุด
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๑. มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา
๒. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่โดดเด่นในการบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์สมัยใหม่
๓. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบัน/ องค์การพระพุทธศาสนานานาชาติ
๔. บัณฑิตมีความรู้และคุณธรรม จริยธรรม
๕. มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพ แวดล้อมทางกายภาพ
ที่เหมาะสมต่อการศึกษา
๖. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๗. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในระดับชาติ
๘. มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
๑๐. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

๑. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารงาน การบังคับบัญชาแนวดิ่ง
๒. มหาวิทยาลัยมีวทิ ยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จานวนมาก
๓. บุคลากรขาดทักษะที่เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศและขาดทักษะการทางาน
แบบ multi functional
๔. สัดส่วนบุคลากรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
มีจานวนน้อย
๕. บุคลกรที่ทาวิจัยมีสัดส่วนต่อบุคลากรทั้งหมด มีจานวนน้อย
๖. มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติจานวนน้อย
๗. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีน้อย
๘. การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบารุง
พระพุทธศาสนาขาดรูปธรรมชัดเจน
๙. มหาวิทยาลัยขาดเครือข่ายการวิจยั การบริการวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษานๆ
๑๐. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือ การทะนุบารุง ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับสถาบันการศึกษา องค์การภาครัฐ
เอกชนและภาคประชาชนจานวนน้อย

๑. การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรและ
การบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
๒. นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจทาให้เกิดความต้องการกาลังคนทีม่ ีความรูค้ ู่คณ
ุ ธรรม
๔. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน
ระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ
๕. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียนและคณะสงฆ์ มีทัศนคติที่ดี ให้การยอมรับ
๖. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หลากหลายและเข้าถึงง่าย
๗. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การที่รัฐบาล เอกชนมีงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัย
๘. แนวคิดธรรมาภิบาล และแนวคิดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
๙. แนวคิด PDCA สร้างวัฒนธรรมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน

๑. นโยบายด้านการศึกษาของชาติขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง
รวมถึง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของชาติ ไม่สอดคล้อง
กับอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๒. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการทาวิจัยต่อการยอมรับของหน่วยงาน
ภายนอกยังน้อย
๓. มีการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเข้มข้นมากขึ้นเกิดการช่วงชิงนิสิตและ
บุคลการที่มีศักยภาพ
๔. ค่านิยมการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติในกลุ่มเยาวชนมีผลกระทบด้านลบ
ต่อการดาเนินงานทะนุบารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
๕. รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
๖ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้บุคลากรปรับตัวไม่ทัน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

SWOT ANALYSIS

5

จุดแข็ง (Strengths-S)

จุดอ่อน (Weaknesses-W)

S๑. มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา

ปัจจัยภายนอกที่สาคัญ
(Critical Success
External Factors)

S๒. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่โดดเด่นในการบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
S๓. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบัน/ องค์การพระพุทธศาสนานานาชาติ
S๔. บัณฑิตมีความรู้และคุณธรรม จริยธรรม
S๕. มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพ แวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการศึกษา
S๖. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
S๗. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติ
S๘. มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
S๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
S๑๐. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

W๑. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารงาน การบังคับบัญชาแนวดิ่ง
W๒. มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จานวนมาก
W๓. บุคลากรขาดทักษะที่เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศและขาดทักษะการทางานแบบmulti functional
W๔. บุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดมีจานวนน้อย
W๕. บุคลกรที่ทาวิจัยมีสัดส่วนต่อบุคลากรทั้งหมด มีจานวนน้อย
W๖. มหาวิทยาลัยมีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติจานวนน้อย
W๗. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีน้อย
W๘. การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบารุงพระพุทธศาสนาขาด
รูปธรรมชัดเจน
W๙. มหาวิทยาลัยขาดเครือข่ายการวิจัย การบริการวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
W๑๐. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือการทะนุบารุง ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนากับ
สถาบันการศึกษา องค์การภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนจานวนน้อย

โอกาส (Opportunities-O)

กลยุทธ์เชิงรุก (SO/ Aggressive Strategies)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO/ Turnaround Strategies)

ปัจจัยภายในที่สาคัญ
(Critical Success
Internal Factors)

O๑. การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
หลักสูตรและการบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยต่างๆ
O๒. นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
O๓. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจทาให้เกิดความต้องการ
กาลังคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม
O๔. การเข้าสู่สังคมผู้สงู อายุเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
หลักสูตรวิปสั สนากรรมฐานระยะสัน้ แก่ผสู้ งู อายุ
O๕. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียนและ
คณะสงฆ์ มีทัศนคติที่ดี ให้การยอมรับ
O๖. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
หลากหลาย ราคาถูกและเข้าถึงง่าย
O๗. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการที่รัฐบาล/ เอกชนมีงบประมาณ
สนับสนุนการทาวิจยั
O๘. แนวคิดธรรมาภิบาล (Good governance) และแนวคิด
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA)
O๙. แนวคิด PDCA สร้างวัฒนธรรมการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน

อุปสรรค (Threats-T)
T๑. นโยบายด้านการศึกษาของชาติขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของชาติ ไม่สอดคล้อง
กับอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
T๒. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการทาวิจัยต่อการยอมรับของหน่วยงาน
ภายนอกยังน้อย
T๓. มีการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเข้มข้นมากขึ้นเกิดการช่วงชิง
นิสิตและบุคลการที่มีศักยภาพ
T๔. ค่านิยมการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติในกลุ่มเยาวชนมีผลกระทบ
ด้านลบต่อการดาเนินงานทะนุบารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
T๕. รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
T๖. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้บุคลากรปรับตัวไม่ทัน

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดการศึกษาดาเนินการพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตามนวลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF:HEd) (S๒ S๔, O๓
O๕)
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดการศึกษาพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูใ้ ห้สาเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร
(S๕, O๘ O๙)
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ (S๓, O๑)
๔. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประยุกต์เชื่อมโยงหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
(S๒, O๕)
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและสร้าง
ชุมชนหรือสังคมเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (S๖, O๒ O๕)
๖. พัฒนากลไก ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธิต์ าม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (S๔, O๓)
๗. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมตามรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) โดยการมีส่วนร่วมของคณะ วิทยาลัยและศูนย์ (S๕, O๒ O๓)
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ (S๑๐, O๖)
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ วิทยาลัยและศูนย์พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ (S๕, O๒)
๑๐. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อสนับสนุนทรัพยากร
การเรียนรู้ (S๓ S๙, O๕)
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน (S๑, O๗)
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการโดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน องค์กรในประเทศและต่างประเทศ (S๑, O๑ O๕)
๑๓. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการอ้างอิงและนาไปใช้
ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (S๑๐, O๖)

๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่อาจารย์และนักวิจัยร่วมวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ (S๘, O๑)
๑๕. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
และยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมีส่วนร่วม (S๖, O๕)
๑๖. เร่งรัดการจัดทาแผนบริการวิชาการแก่สังคมให้ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน (SDGs)
โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (S๖, O๒)
๑๗. พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติและ
นานาชาติ (S๑ S๓, O๑ O๕ O๖ O๘)
๑๘. เร่งรัดการจัดทาแผนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (S๑ S๓ S๗, O๕)
๑๙. สนับสนุนและพัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (S ๓ S๗, O๕)
๒๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยการบูรณาการงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการแก่สังคม (S๑ S๒ S๓ S๖ S๗ S๘, O๓ O๕ O๗)
๒๑. พัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนาในการบริหาร
จัดการองค์กร (S๑ S๙, O๘)
๒๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล (S๙, O๘)
๒๓. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนา (S๙ S๑๐, O๘ O๙)
๒๔. กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาตามพันธกิจ
และแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ (S๙ S๑๐, O๘ O๙)
๒๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (S๙ S๑๐, O
๘ O๙)
๒๖. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร (S๑๐, O๘)
๒๗. พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร (S๙, O๘)

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST/ Defensive Strategies)
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชา การวิจัยและทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม (S๖, T๔)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (W๙, O๑)
๒. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ (W๕, O๑ O๗)
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ (W๖, O๑ O๖)
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดทาวารสารและพัฒนาเข้าสู่ TCI ฐาน ๑
และระดับนานาชาติ (W๖ W๗, O๑ O๖)
๕. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ (W๙,
O๑)
๖. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ (W๙, O๑ O๕)
๗. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (W๑๐, O๑ O๕)

กลยุทธ์เชิงรับ (WT/ Retrenchment Strategies)

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด (W๔, T๓)
๒. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการวิจยั
การบริการวิชาการและการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม (W๘, T๓)
๓. ส่งเสริมการใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (W๓, T๓ T๖)

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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SWOT Matrix

ค่าน้าหนัก
(Weight)

ค่าการประเมิน
(Rating)

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
(Weighted Score)

S๑. มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาการสอนวิปสั สนากรรมฐาน

๐.๐๕

๕

๐.๒๕

S๒. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่โดดเด่นในการบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

๐.๐๕

๕

๐.๒๕

S๓. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบัน/ องค์การพระพุทธศาสนานานาชาติ

๐.๐๕

๕

๐.๒๕

S๔. บัณฑิตมีความรู้และคุณธรรม จริยธรรม

๐.๐๕

๔

๐.๒๐

S๕. มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพ แวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการศึกษา

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

S๖. มหาวิทยาลัยโดดเด่นในการบริการวิชาการด้านพระพุทธ-ศาสนาได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

๐.๐๕

๕

๐.๒๕

S๗. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติ

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

S๘. มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

๐.๐๕

๔

๐.๒๐

S๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

S๑๐. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

ปัจจัยภายในที่สาคัญ
(Critical success internal factors)

จุดแข็ง (Strengths)

รวมจุดแข็ง ๐.๕๐
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๐๐

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๑. การประเมินปัจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation-IFE)

ค่าน้าหนัก
(Weight)

ค่าการประเมิน
(Rating)

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
(Weighted Score)

W๑. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารงาน การบังคับบัญชาแนวดิ่ง

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

W๒. มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จานวนมาก
W๓. บุคลากรขาดทักษะที่เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ และขาดทักษะการทางานแบบ
multi functional
W๔. สัดส่วนบุคลากรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดมีจานวนน้อย

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

๐.๐๕

๒

๐.๑๐

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

W๕. บุคลกรที่ทาวิจัยมีสัดส่วนต่อบุคลากรทั้งหมด มีจานวนน้อย

๐.๐๕

๒

๐.๑๐

W๖. มหาวิทยาลัยมีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติจานวนน้อย

๐.๐๕
๐.๐๕
๐.๐๕

๓
๓
๒

๐.๑๕
๐.๑๕
๐.๑๐

๐.๐๕
๐.๐๕

๒
๑

๐.๑๐
๐.๐๕

ปัจจัยภายในที่สาคัญ
(Critical success internal factors)

จุดอ่อน (Weaknesses)

W๗. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีน้อย
W๘. การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบารุงพระพุทธศาสนา
ขาดรูปธรรมชัดเจน
W๙. มหาวิทยาลัยขาดเครือข่ายการวิจัย การบริการวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
W๑๐. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือการทะนุบารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
กับสถาบันการศึกษา องค์การภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนจานวนน้อย

รวมจุดอ่อน ๐.๕๐
รวมปัจจัยภายใน ๑.๐๐
ค่าความแตกต่างจากค่ากลาง (Mediam/Mean = ๓.๐๐)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๐๐
๓.๒๐
+ ๐.๒๐

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๑. การประเมินปัจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation-IFE)

ค่าน้าหนัก
(Weight)

ค่าการประเมิน
(Rating)

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
(Weighted Score)

๐.๐๕

๕

๐.๒๕

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

๐.๐๔

๔

๐.๑๖

O๔. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ

๐.๐๖

๔

๐.๒๔

O๕. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียนและคณะสงฆ์ มีทัศนคติที่ดี ให้การยอมรับและมีความสนใจ
ในการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีฐานนิสิตมากขึ้น
O๖. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทาให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย ราคาถูก
และเข้าถึงง่ายเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
O๗. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการที่รัฐบาล เอกชน มีงบประมาณ
สนับสนุนการทาวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล/ เอกชน เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น
O๘. แนวคิดธรรมาภิบาล และแนวคิดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัย
นาเครื่องมือเหล่านั้นมาพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย
O๙. แนวคิด PDCA เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยสร้างวัฒนธรรมการประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินงานมีคุณภาพ
และเป็นไปตามเป้าหมาย

๐.๐๕

๔

๐.๒๐

๐.๑๐

๕

๐.๕๐

๐.๐๕

๔

๐.๒๐

๐.๐๕

๔

๐.๒๐

๐.๐๕

๔

๐.๒๐

ปัจจัยภายนอกที่สาคัญ
(Critical success external factors)

โอกาส (Opportunities)
O๑. การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรและการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
แก่ประชากรในประชาคมอาเซียนที่สนใจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย
และการบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียนและนานาชาติอื่นๆ
O๒. นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
นโยบายดังกล่าว
O๓. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจทาให้เกิดความต้องการกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

รวมจุดแข็ง ๐.๕๐
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๐๐

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๒. การประเมินปัจจัยภายนอก (External Factor Evaluation-EFE)

ปัจจัยภายในที่สาคัญ
(Critical success internal factors)

ค่าน้าหนัก
(Weight)

ค่าการประเมิน
(Rating)

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
(Weighted Score)

T๑. นโยบายด้านการศึกษาของชาติขาดความชัดเจนและความต่อเนือ่ ง รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาของชาติ เช่น เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. เป็นต้น ไม่สอดคล้องกับอัตตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
T๒. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการทาวิจัยต่อการยอมรับของหน่วยงานภายนอกยังน้อย ส่งผลต่อการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัย
T๓. มีการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเข้มข้นมากขึ้นเกิดการช่วงชิงนิสิตและบุคลการที่มีศักยภาพ

๐.๐๕

๒

๐.๑๐

๐.๑๐

๓

๐.๓๐

๐.๐๗

๒

๐.๑๔

T๔. ค่านิยมการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติในกลุ่มเยาวชนมีผลกระทบด้านลบต่อการดาเนินงานทะนุบารุง
พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
T๕. รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยในวงเงินจากัดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะงบลงทุน
T๖. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้บุคลากรปรับตัวไม่ทัน

๐.๐๕

๑

๐.๐๕

๐.๑๕

๓

๐.๔๕

๐.๐๘

๒

๐.๑๖

อุปสรรค (Threats)

รวมอุปสรรค ๐.๕๐

๑.๒๐

รวมปัจจัยภายนอก ๑.๐๐

๓.๓๐

ค่าความแตกต่างจากค่ากลาง (Median/Mean = ๓.๐๐)

+ ๐.๓๐

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๒. การประเมินปัจจัยภายนอก (External Factor Evaluation-EFE)

จากตารางการประเมินปัจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation-IFE) ผลรวมค่าปัจจัยภายในมีค่า
ความแตกต่างจากค่ากลาง (Median/Mean = ๓.๐๐) มากกว่าค่ากลาง เท่ากับ ๐.๒๐ ดังนั้น สรุปได้ว่า
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย มี ปั จจั ย ภายในเป็น จุ ด แข็ ง (Strengths-S) มากกว่ า
จุดอ่อน (Weaknesses-W)
จากตารางการประเมินปัจจัยภายนอก (External Factor Evaluation-EFE) ผลรวมค่าปัจจัยภายนอกมี
ค่าความแตกต่างจากค่ากลาง (Median/Mean = ๓.๐๐) มากกว่าค่ากลาง เท่ากับ ๐.๓๐ ดังนั้น สรุปได้
ว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส (Opportunities-O)
มากกว่าอุปสรรค (Threats-T)
จากการประเมินปัจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation-IFE) ซึ่งมีปัจจัยภายในเป็น
จุดแข็ง (Strengths-S) และจากการประเมินปัจจัยภายนอก (External Factor Evaluation-EFE)
ซึ่งปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส (Opportunities-O) ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ควรดาเนินกลยุทธ์ เชิงรุก (SO/Aggressive) หรือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth) เป็นกลยุทธ์หลัก

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ปรัชญา
“เป็ นสถานศึกษาพระไตรปิ ฎก
และวิชาชั้นสู ง
สาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ”

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์ สมัยใหม่
พัฒนาจิตใจและสังคม”

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ปณิธาน

ปณิธาน



ปรัชญา
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พั น ธ กิ จ

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิต

 วิจัยและพัฒนา
 ส่ งเสริมพระพุทธศาสนาและบริ การวิชาการแก่ สังคม
 ทะนุบารุ งศิลปและวัฒนธรรม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ส่ วนที่ ๒
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในช่ วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒
(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ส่ วนที่ ๒ ร่ างแผนพัฒนาฯ

14

วิ สั ย ทั ศ น์

วิสัยทัศน์ : VISION

15

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก
World University of Buddhism

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑

๒

๓

๔

พัฒนา
บัณฑิตให้ มี
คุณภาพ

พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม
ให้ มคี ุณภาพทั้ง
ในระดับชาติ
และนานาชาติ

พัฒนางาน
บริการวิชาการ
แก่ สังคมให้ มี
คุณภาพ เป็ นที่
ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

พัฒนางาน
ส่ งเสริม
พระพุทธศาสนา
และทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้
มีคุณภาพ
เป็ นที่ยอมรับทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

๕

พัฒนาการบริหารจัดการองค์ กรเชิงพุทธบูรณาการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์

16

แ ผ น ที่ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์

17

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้ มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
๑.๑ บัณฑิตมี
คุณลักษณะตาม
นวลักษณ์ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ (TQF:
HEd )

ตัวชี้วดั
๑.

ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณั ฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต
ตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF:HEd)
๒. จานวนนิสิต/บัณฑิตที่ได้รับการ
ยกย่องหรื อได้รับรางวัลระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
๓. ร้อยละของนิสิตชาวต่างประเทศที่
สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรต่อ
นิสิตชาวต่างประเทศที่รับเข้าศึกษา
ในแต่ละรุ่ น
๔. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทา หรื อ
ปฏิบตั ิศาสนกิจในองค์กรหรื อ
หน่วยงานระหว่างประเทศต่อ
บัณฑิตที่มีงานทาหรื อปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลยุทธ์
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ส่วนงานจัด
การศึกษาดาเนินการพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตามนวลักษณ์และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF:HEd)
๒. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ส่วนงานจัด
การศึกษาพัฒนากลไกที่มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
ในการเรี ยนรู ้ให้สาเร็ จตามหลักสู ตร
๓. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่ วม
ในการจัดกิจกรรมกับเครื อข่ายระหว่าง
ประเทศ
๑.

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
๒. รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนิสิต
๓. คณบดี
ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ผูอ้ านวยการศูนย์

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๑
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้ มคี ุณภาพ (ต่ อ)
เป้าประสงค์
๑.๒ หลักสู ตรมีการ
บูรณาการหลัก
พระพุทธศาสนากับ
ศาสตร์ สมัยใหม่ ที่
เป็ นนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาจิตใจและการ
อยู่ร่วมกันอย่ างสันติ
สุ ข

ตัวชี้วดั
๑.

ร้อยละของหลักสู ตรที่ได้รับการ
๑.
ปรับปรุ งให้บูรณาการหลัก
พระพุทธศาสนากับศาสตร์ สมัยใหม่
๒. จานวนหลักสู ตรที่ได้รับการพัฒนา
และบูรณาการหลักพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์ สมัยใหม่ที่เป็ นนวัตกรรม
๓. ร้อยละของหลักสู ตรที่มีการนาองค์ ๒.
ความรู ้หรื อนวัตกรรมไปใช้เพื่อ
พัฒนาจิตใจและสร้างชุมชนหรื อ
สังคมให้เข้มแข็งและอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุข
๔. ร้อยละของหลักสู ตรนานาชาติที่มี
การนาองค์ความรู ้หรื อนวัตกรรมไป
ใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและสร้างชุมชน
หรื อสังคมให้เข้มแข็งและอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลยุทธ์
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้นาหลัก
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์เชื่อมโยงกับ
ศาสตร์ สมัยใหม่เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใน
การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
๒. คณบดี
ผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยและ
ผูอ้ านวยการศูนย์

ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นาองค์ความรู ้
หรื อนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและ
สร้างชุมชนหรื อสังคมเข้มแข็งและอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๑

19

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้ มคี ุณภาพ (ต่ อ)
เป้าประสงค์
๑.๓ อาจารย์ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ และมีทักษะ
ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ที่ทันสมัย

ตัวชี้วดั
๑.

ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ

๒. ร้อยละของอาจารย์ที่มีบทความ
ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ระดับนานาชาติ
๓.

ร้อยละของอาจารย์ที่ใช้วธิ ีการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้มุ่งผลสัมฤทธิ์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลยุทธ์
๑.

ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการเข้าสู่ ตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

๔.

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการ
เรี ยนรู ้บูรณาการ การวิจยั การบริ การ
วิชาการและการทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
๒. รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการ
๒. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์พฒั นา
ต่างประเทศ
ศักยภาพเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการระดับ ๓. คณบดี
นานาชาติโดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือทาง
ผูอ้ านวยการวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิทยาลัยและ
ผูอ้ านวยการศูนย์
๓. พัฒนากลไก ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้มุ่งผลสัมฤทธิ์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๑

20

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้ มคี ุณภาพ (ต่ อ)
เป้าประสงค์
๑.๔ ทรัพยากรการ
เรียนรู้เพียงพอและ
เหมาะสม

ตัวชี้วดั
๑.

ร้อยละของหลักสู ตรที่มีทรัพยากร
การเรี ยนรู ้ที่ระบุใน มคอ.๒

กลยุทธ์
๑.

๒. ร้อยละของรายวิชาที่ผลิตและใช้สื่อ
การเรี ยนรู ้ออนไลน์
๓.

๔.

ระดับความพึงพอใจของนิสิต
คณาจารย์ ที่มีต่อทรัพยากรทางการ
เรี ยนรู ้ท้ งั เชิงปริ มาณและคุณภาพ
จานวนเครื อข่ายความร่ วมมือกับ
องค์กรภายนอก เพื่อสนับสนุน
ทรัพยากรการเรี ยนรู ้

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พัฒนาทรัพยากรการเรี ยนรู ้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมตามรายละเอียดของหลักสู ตร
มคอ.๒ โดยการมีส่วนร่ วมของคณะ
วิทยาลัยและศูนย์

๒. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผลิตและใช้สื่อ
การเรี ยนรู ้ออนไลน์ท้ งั ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
๓.

ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณะ วิทยาลัย
และศูนย์ พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้

๔.

สร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือกับ
องค์กรภายนอก เพื่อสนับสนุนทรัพยากร
การเรี ยนรู ้

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
บริ หาร
๒. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
๓. คณบดี
ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ผูอ้ านวยการศูนย์

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๑
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

๒.๑ ผลงานวิจัย งาน
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเชิง
บูรณาการส่ งผลต่ อการ
พัฒนาจิตใจและสั งคม
อย่ างยัง่ ยืน

๑.

๒.๒ ผลงานวิจัย งาน
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
ได้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

๑.

กลยุทธ์

ร้อยละของผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการที่
ส่ งผลต่อการพัฒนาจิตใจและ
สังคมอย่างยัง่ ยืนต่อจานวน
ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทั้งหมด

๑.

ร้อยละของอาจารย์และนักวิจยั
ที่มีผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารที่อยูใ่ นฐานข้อมูล
TCI ฐาน ๑
๒. ร้อยละของผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ
ต่อจานวนผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทั้งหมด

๑.

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์และ
นักวิจยั พัฒนางานวิจยั งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณา
การที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยัง่ ยืน

๑.

พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจยั เพื่อ
สร้างงานวิจยั งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ที่มีคุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ
๒. ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในระดับชาติและนานาชาติ
๓. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดทา
วารสารและพัฒนาเข้าสู่ TCI ฐาน ๑ และ
ระดับนานาชาติ
๔. สร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือด้าน
การวิจยั ในระดับนานาชาติ

๑.

๒.
๓.

รองอธิการบดีฝ่าย
บริ หาร
ผูอ้ านวยการ
สถาบันวิจยั พุทธ
ศาสตร์
คณบดี ผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยผูอ้ านวยการ
ศูนย์

รองอธิการบดีฝ่าย
บริ หาร
๒. ผูอ้ านวยการ
สถาบันวิจยั พุทธ
ศาสตร์
๓. คณบดี
ผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยและ
ผูอ้ านวยการศูนย์

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ มคี ุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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๒.๓ ผลงานวิจยั
งานสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรมได้ รับการ
อ้างอิงหรื อนาไปใช้
ประโยชน์ ในการ
พัฒนาจิตใจและ
สังคมทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วดั
๑.

ร้อยละของผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ได้รับ
การอ้างอิงหรื อนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาจิตใจและสังคมใน
ระดับชาติ

๒. ร้อยละของผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ได้รับ
การอ้างอิงหรื อนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาจิตใจและสังคมใน
ระดับนานาชาติ
๓.

จานวนโครงการวิจยั ที่อาจารย์และ
นักวิจยั ไทยดาเนินการร่ วมกับ
นักวิจยั ชาวต่างประเทศ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลยุทธ์
๑.

ส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั
พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ โดยใช้การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชน องค์กรในประเทศและต่างประเทศ

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงเพื่อการอ้างอิงและ
นาไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
๓.

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
บริ หาร
๒. ผูอ้ านวยการ
สถาบันวิจยั พุทธ
ศาสตร์
๓. คณบดี
ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ผูอ้ านวยการศูนย์

ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนา
โครงการวิจยั งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่อาจารย์และนักวิจยั ไทย
ดาเนินการร่ วมกับนักวิจยั ชาวต่างประเทศ

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ มคี ุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ต่ อ)
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เป้าประสงค์
๓.๑ ผลงานบริการ
วิชาการแก่สังคมมี
คุณภาพ เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

๑.

ร้อยละของโครงการบริ การวิชาการแก่ ๑.
สังคมที่มีผลความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การในระดับดี
๒. จานวนผลงานบริ การวิชาการแก่สังคม
ที่ได้รับการยกย่องหรื อได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๒.

ส่ งเสริ มและสนับสนุนการบริ การวิชาการ
แก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและยุทธศาสตร์ ของประเทศอย่างมี
ส่ วนร่ วม

๓.

สร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือการ
บริ การวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

๔.

พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติและ
นานาชาติ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เร่ งรัดการจัดทาแผนบริ การวิชาการแก่
สังคมให้ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ยุทธศาสตร์ของประเทศและ
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) โดย
การมีส่วนร่ วมของทุกส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่

๒. ผูอ้ านวยการสานัก
ส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนา
และบริ การสังคม

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่ สังคมให้ มีคุณภาพ เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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เป้าประสงค์
๓.๒ งานบริการ
วิชาการแก่สังคม
บูรณาการกับการ
เรียนการสอน การ
วิจยั และทะนุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วดั
๑.

ร้อยละของโครงการบริ การวิชาการ
แก่สังคมที่บูรณาการกับ
กระบวนการเรี ยนการสอนใน
รายวิชา

๒. ร้อยละของโครงการบริ การวิชาการ
แก่สังคมที่บูรณาการกับการวิจยั
๓.

ร้อยละของโครงการบริ การวิชาการ
แก่สังคมที่บูรณาการกับการ
ทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลยุทธ์
๑.

ส่ งเสริ มและสนับสนุนการบูรณาการงาน
บริ การวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการ
เรี ยนการสอนในรายวิชา การวิจยั และ
ทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่
๒. ผูอ้ านวยการสานัก
ส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนา
และบริ การสังคม
๓. ผูอ้ านวยการ
สถาบันวิปัสสนา
ธุระ
๔. ผูอ้ านวยการสานัก
วิชาการ

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่ สังคมให้ มีคุณภาพ เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (ต่ อ)
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๔.๑ ผลงานด้ าน
พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมมี
คุณภาพ เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วดั
๑.

กลยุทธ์

จานวนผลงานด้านพระพุทธศาสนา
๑.
และศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่อง
หรื อได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ

เร่ งรัดการจัดทาแผนส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาและทะนุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่ วมของ
ทุกส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง

๒. สนับสนุนและพัฒนางานส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาและทะนุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
๓.

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมืองาน
ส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาและทะนุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่
๒. ผูอ้ านวยการสานัก
ส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนา
และบริ การสังคม
๓. ผูอ้ านวยการ
สถาบันวิปัสสนา
ธุระ
๔. ผูอ้ านวยการสานัก
วิชาการ

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนางานส่ งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรมให้ มคี ุณภาพ
เป็ นทีย่ อมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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เป้าประสงค์
๔.๒ นวัตกรรมด้ าน
พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจาก
การบูรณาการงานส่ งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน การ
วิจยั และบริการวิชาการแก่
สังคม

ตัวชี้วดั
๑.

จานวนนวัตกรรมด้าน
พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจาก
การบูรณาการงานส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาและ
ทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรี ยนการสอน การวิจยั
และบริ การวิชาการแก่สังคม

กลยุทธ์
๑.

ผู้รับผิดชอบ

ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
๑.
พัฒนานวัตกรรมโดยการ
บูรณาการงานส่ งเสริ ม
๒.
พระพุทธศาสนาและ
ทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรี ยนการสอน การวิจยั และ ๓.
บริ การวิชาการแก่สังคม
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาและบริ การ
สังคม
ผูอ้ านวยการสถาบันวิปัสสนา
ธุระ
ผูอ้ านวยการสานักวิชาการ
คณบดี
ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั พุทธ
ศาสตร์
ผูอ้ านวยการศูนย์

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนางานส่ งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรมให้ มคี ุณภาพ
เป็ นทีย่ อมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ต่ อ)
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เป้าประสงค์
๕.๑ การบริหาร
จัดการองค์กร
โดยใช้ หลัก
พระพุทธศาสนา
บูรณาการกับการ
บริหารจัดการ
สมัยใหม่

ตัวชี้วดั
๑.

ระดับความสาเร็ จของการนาหลัก
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
บริ หารจัดการองค์กร
๒. ระดับความสาเร็ จของการบริ หารตาม
หลักธรรมาภิบาล
๓. ระดับผลความสาเร็ จของงานเป็ นไป
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่
๑๒
๔. ระดับความสาเร็ จของแผนพัฒนาตาม
พันธกิจและแผนสนับสนุนการบริ หาร
จัดการองค์กร
๕. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่
เป็ นตามแผนงบประมาณ
๖. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการบริ หารจัดการ
๗. ระดับความสุ ขของบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงานภายในองค์กร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลยุทธ์
๑.

พัฒนาและส่ งเสริ มการใช้หลักพระพุทธศาสนา
ประยุกต์ในการบริ หารจัดการองค์กร
๒. ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบและกลไก การบริ หาร
จัดการองค์กรให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบและกลไกการบริ หารติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
๔. กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการ
บริ หารจัดการองค์กร
๕. ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้าน
งบประมาณ
๖. พัฒนาและส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารจัดการองค์กร
๗. ส่ งเสริ มการใช้ความรู ้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั การ
ปฏิบตั ิงาน
๘. พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
๑.
๒.

๓.

รอง
อธิการบดี
ฝ่ ายบริ หาร
รอง
อธิการบดี
ฝ่ ายวางแผน
และพัฒนา
ผูอ้ านวยการ
สานักหอสมุ
ดและ
เทคโนโลยี

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์ กรเชิงพุทธบูรณาการ
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กระบวนการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ระยะเวลา สถานที่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๕๙
ราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ ณ อาคารหอประชุม มวก.
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๔๘ พรรษา

ผู้ร่วม

วิทยากร

หัวหน้าหรือผู้แทนส่วนงานทั้ง นางศิริวิช ดโนทัย
ส่วนกลางและภูมิภาค

ผลการดาเนินการ : ได้ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร โดยใช้ SWOT และกาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดาเนินการ “จัดทาแผนพัฒนา
๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ณ เดอะโซไซตี้ อ.อุทัย จ.
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
อยุธยา

คณะกรรมการดาเนินการฯ นางศิริวิช ดโนทัย
หรือผู้แทน หัวหน้าส่วนงานที่
ดูแลรับผิดชอบงานแผนฯ

ผลการดาเนินการ : ได้วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด และแผนที่ยุทธศาสตร์
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทางาน ทบทวนกระบวนการ “จัดทา
๒๙ พฤศจิกายนคณะทางาน และผู้แทนส่วน นางศิริวิช ดโนทัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วง
๑ ธันวาคม ๕๙
งานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ รอยัลล์ฮิลล์ จ.นครนายก

ผลการดาเนินการ : ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนที่ยุทธศาสตร์ จัดทากลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ
วิพากษ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
๖ กันยายน ๖๐
วิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ณ อาคารหอประชุม
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
มวก. ๔๘ พรรษา

คณะกรรมการจัดทาแผนฯ ผู้บริหาร - นางศิริวิช ดโนทัย
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ -รศ. ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ที่มหาวิทยาลัยเชิญ
-ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ

ผลการดาเนินการ : ได้ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับปรับปรุงจากการวิพากษ์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบประกาศใช้แผนพัฒนาหมาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ตามร่างฯที่เสนอ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

กระบวนการจัดทา

กิจกรรม

คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

คณะกรรมการจัดทาแผนฯ
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คณะกรรมการจัดทาแผนฯ

คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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คณะกรรมการจัดทาแผนฯ

คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

