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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำ�แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบริหารประเทศ อย่างมีนัยยะสำ�คัญขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งต่อเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยคำ�สั่งมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๕๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการจัดทำ�แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งได้ดำ�เนินการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) กำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์พร้อมกำ�หนดกลยุทธ์และผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์เพื่อ
ให้กระบวนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ได้
กำ�หนดไว้
กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นั้น เกิดขึ้นจากการสัมมนาระดมความคิดของผู้บริหาร
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทุกระดับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกันดำ�เนินการ ผ่านขั้นตอนกระบวนการตามวิธีการจัดทำ�แผนอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อกำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ซึ่งจะใช้เป็นแผนแม่บทการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ที่ได้ร่วมกันกำ�หนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” โดยมีแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการร่วมดำ�เนินงานจากทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้กำ�หนดไว้ร่วมกันใน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ เป้าประสงค์ ๓๕ ตัวชี้วัด และ ๓๘ กลยุทธ์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ของมหาวิทยาลัยจนสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี
(พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร)
อธิการบดี
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ เป้าประสงค์ ๓๕ ตัวชีว้ ดั ๓๘ กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามนวลักษณ์
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการใน
กระบวนการจัดการเรียนสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติทใี่ ห้การศึกษาเป็นเครือ่ งมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มคี วามเป็นพลเมือง มีทกั ษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบตั ิ
งาน และด�ำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
(Learning Outcomes) อันเป็นหลักการส�ำคัญของการก�ำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:Hed) ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๓
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมให้มคี ณ
ุ ภาพทัง้ ในระดับ
ชาติและนานาชาติ โดยมุง่ เน้นการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์อนื่ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตามเป้าหมายหลักของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของ
ชาติ ฉบับที่ ๙ ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ๖ ตัวชี้วัด ๘ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพ
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ภายใต้ ก ระบวนการสร้ า งและพั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในหลักธรรมค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนา จนเป็นผู้น�ำด้านการเผยแผ่และให้บริการวิชาการด้านพระพุทธ
ศาสนาตามที่ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับกับประชาชนในสังคมโลก ประกอบด้วย
๒ เป้าประสงค์ ๕ ตัวชี้วัด ๕ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งส่ง
เสริมพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๒ ตัวชี้วัด
๔ กลยุทธ์

• บทสรุปผู้บริหาร •

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็น
“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับของสถาบันที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วโลก อันเป็นผลที่ได้
มาจากกระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นส�ำคัญ
โดยได้มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยให้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกัน
ก�ำหนดกรอบวิสัยทัศน์ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ตามนโยบายของผู้บริหาร ภายใต้บริบท
ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สอดคล้องกับทิศทางของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒
โดยยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน ตลอดจนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในการด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ฉบับนี้ เริม่ จากการจัดโครงการ
สัมมนาการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่วน ภายใต้กิจกรรม “เหลียวหลัง
แลหน้า: แผนพัฒนามหาวิทยาลัย” ซึ่งด�ำเนินการจัด ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘-๒๙
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา ครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อยุธยา และมีการจัดสัมมนาปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนพัฒนาฯ โดยคณะ
อนุกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สัมมนาเชิงปฏิบัติ
การโดยคณะกรรมการจัดท�ำแผนฯ ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จากนั้นได้
น�ำเสนอเพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผลจากการด�ำเนินการดังกล่าว จึงได้มกี ารก�ำหนดยุทธศาสตร์ และวางเป้าหมายให้สามารถ
น�ำพาองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จตามวิสยั ทัศน์ และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทีส่ �ำคัญ
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ประกอบด้วย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
เพื่อให้เป็นต้นแบบขององค์กรที่น�ำหลักพระพุทธธรรมมาบูรณาการกับการบริหาร
จั ด การสมั ย ใหม่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบด้ ว ย ๑ เป้ า ประสงค์ ๗ ตั ว ชี้ วั ด
๘ กลยุทธ์
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ นี้ ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก หมายถึง มหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักและเป็น
ที่ยอมรับ ของสถาบันที่จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาทั่วโลก ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ที่ท้าทาย แต่ก็อยู่บนพื้นฐานที่เป็นได้ ซึ่งจากการประมวลและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และปั จ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก (SWOT) ที่ ส นั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ที่ จ ะท�ำให้
มีโอกาสเป็นได้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีผู้บริหาร อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการพระพุทธศาสนา จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ
ส�ำหรับการน�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒
ไปสู่การปฏิบัติ (Implement) จะเน้นการให้ความส�ำคัญกับการควบคุมคุณภาพ
ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ตามนโยบายของท่านอธิการบดี พร้อมกับการถ่ายทอด
สาระส�ำคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไปสู่กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ และ
แผนปฏิบัติการประจ�ำปีของแต่ละส่วนงานในสังกัด ทั้งวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ เพื่อน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก�ำหนดไว้ และบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก�ำหนดไว้ ในที่สุด

๑. ค�ำบรรยายอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประชุมสัมมนาประเมินผลแผนฯ ระยะที่ ๑๑ และจัดท�ำแผนฯ ระยะที่ ๑๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยกองแผนงาน ส�ำนักงานอธิการบดี วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๙
๒. กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ , ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ ๗
๓. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๑. การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรและ
การบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
๒. นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจท�ำให้เกิดความต้องการก�ำลังคนที่มีความรู้
คู่คุณธรรม
๔.  การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรวิปสั สนากรรมฐาน
     ระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ
๕.  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียนและคณะสงฆ์ มีทศั นคติทดี่ ี ให้การยอมรับ
๖.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   หลากหลายและเข้าถึงง่าย
๗.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
     การที่รัฐบาล เอกชนมีงบประมาณสนับสนุนการท�ำวิจัย
๘.  แนวคิดธรรมาภิบาล และแนวคิดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
๙.  แนวคิด PDCA สร้างวัฒนธรรมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารงาน การบังคับบัญชาแนวดิ่ง
๒. มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จ�ำนวนมาก
๓. บุคลากรขาดทักษะที่เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศและขาดทักษะการท�ำงาน
แบบ  multi functional
๔. สัดส่วนบุคลากรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
มีจ�ำนวนน้อย
๕. บุคลกรที่ท�ำวิจัยมีสัดส่วนต่อบุคลากรทั้งหมด มีจ�ำนวนน้อย
๖. มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติจ�ำนวนน้อย
๗. การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีน้อย
๘. การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบ�ำรุง
      พระพุทธศาสนาขาดรูปธรรมชัดเจน
๙. มหาวิทยาลัยขาดเครือข่ายการวิจัย การบริการวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาๆ
    ๑๐. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือ การทะนุบ�ำรุง ศิลปวัฒนธรรมทาง   
พระพุทธศาสนากับสถาบันการศึกษา องค์การภาครัฐ เอกชนและภาค
ประชาชนจ�ำนวนน้อย

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๑. นโยบายด้านการศึกษาของชาติขาดความชัดเจนและความต่อเนื่องรวมถึง  
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของชาติ ไม่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการท�ำวิจัยต่อการยอมรับของหน่วยงานภายนอก
ยังน้อย
มีการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเข้มข้นมากขึ้นเกิดการช่วงชิงนิสิตและบุคลกร
ที่มีศักยภาพ
ค่านิยมการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติในกลุ่มเยาวชนมีผลกระทบด้านลบต่อ
การด�ำเนินงานทะนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ  
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้บุคลากรปรับตัวไม่ทัน  

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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• SWOT •

๑. มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา
๒. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่โดดเด่นในการบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์สมัยใหม่
๓. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบัน/ องค์การพระพุทธศาสนานานาชาติ
๔. บัณฑิตมีความรู้และคุณธรรม จริยธรรม
๕. มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพ แวดล้อมทางกายภาพ
ที่เหมาะสมต่อการศึกษา
๖. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๗. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านการทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในระดับชาติ
๘. มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
๑๐.  มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ง (Strengths-S)
ปัจจัยภายในที่ส�ำคัญ จุS๑.ดแข็
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา
(Critical Success S๒. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่โดดเด่นในการบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
S๓. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบัน/ องค์การพระพุทธศาสนานานาชาติ
Internal Factors) S๔. บัณฑิตมีความรู้และคุณธรรม จริยธรรม

ปัจจัย
ภายนอกที่ส�ำคัญ
(Critical Success
External Factors)
โอกาส (Opportunities-O)

O๑. การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัย
พัฒนาหลักสูตรและการบริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
O๒. นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
O๓. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจท�ำให้เกิดความ
ต้องการก�ำลังคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม
O๔. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัย
พัฒนาหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ
O๕. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียนและ
คณะสงฆ์ มีทัศนคติที่ดี ให้การยอมรับ
O๖. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร หลากหลาย ราคาถูกและเข้าถึงง่าย
O๗. การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการที่รัฐบาล/ เอกชนมี
งบประมาณสนับสนุนการท�ำวิจัย
O๘. แนวคิดธรรมาภิบาล (Good governance) และ
แนวคิดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality
Award-TQA)
O๙. แนวคิด PDCA สร้างวัฒนธรรมการประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงาน

อุปสรรค (Threats-T)

T๑. นโยบายด้านการศึกษาของชาติขาดความชัดเจนและความต่อ
เนื่อง รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของชาติ ไม่
สอดคล้องกับอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
T๒. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการท�ำวิจัยต่อการยอมรับของ
หน่วยงานภายนอกยังน้อย
T๓. มีการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเข้มข้นมากขึน้ เกิดการช่วง
ชิงนิสิตและบุคลการที่มีศักยภาพ
T๔. ค่านิยมการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติในกลุ่มเยาวชนมีผลก
ระทบด้านลบต่อการด�ำเนินงานทะนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา และศิลป
วัฒนธรรม
T๕. รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
T๖. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้บุคลากรปรับ
ตัวไม่ทัน
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S๕. มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพ แวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการศึกษา
S๖. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
S๗. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านการทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติ
S๘. มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
S๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
S๑๐. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ์เชิงรุก (SO/ Aggressive Strategies)
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดการศึกษาด�ำเนินการพัฒนาบัณฑิตให้๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
มีคุณลักษณะตามนวลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF:HEd)ที่อาจารย์และนักวิจัยร่วมวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ (S๘, O๑)
(S๒ S๔, O๓ O๕)
๑๕. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สงั คมทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชนและ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดการศึกษาพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมีส่วนร่วม (S๖, O๕)
เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ส�ำเร็จตามระยะเวลา๑๖. เร่งรัดการจัดท�ำแผนบริการวิชาการแก่สงั คมให้ตอบสนองความต้องการของ
ของหลักสูตร (S๕, O๘ O๙)
ชุมชน ยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (S๖, O๒)
ระหว่างประเทศ (S๓, O๑)
๑๗. พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติและ
๔. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประยุกต์เชือ่ มโยงหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์นานาชาติ (S๑ S๓, O๑ O๕ O๖ O๘)
สมัยใหม่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๑๘. เร่งรัดการจัดท�ำแผนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
และสังคม (S๒, O๕)
โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (S๑ S๓ S๗, O๕)
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจ๑๙. สนั บ สนุ น และพั ฒ นางานส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาและทะนุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ป
และสร้างชุมชนหรือสังคมเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (S๖, O๒ O๕) วัฒนธรรมที่สะท้อนอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (S ๓ S๗, O๕)
๖. พัฒนากลไก ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธิ๒๐.
์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยการบูรณาการงานส่งเสริม
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (S๔, O๓)
พระพุทธศาสนาและทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและ
๗. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมตามรายละเอียดของการบริการวิชาการแก่สังคม (S๑ S๒ S๓ S๖ S๗ S๘, O๓ O๕ O๗)
หลักสูตร (มคอ.๒) โดยการมีส่วนร่วมของคณะ วิทยาลัยและศูนย์ (S๕, O๒ O๓)๒๑. พัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนาในการบริหารจัดการ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งภาษาไทยและองค์กร (S๑ S๙, O๘)
ภาษาต่างประเทศ (S๑๐, O๖)
๒๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลัก
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ วิทยาลัยและศูนย์พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธรรมาภิบาล (S๙, O๘)
กายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (S๕, O๒)
๒๓. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
๑๐. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อสนับสนุน(S๙ S๑๐, O๘ O๙)
ทรัพยากรการเรียนรู้ (S๓ S๙, O๕)
๒๔. ก�ำกับติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและ
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์แผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ (S๙ S๑๐, O๘ O๙)
และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและ๒๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (S๙ S๑๐, O๘ O๙)
สังคมอย่างยั่งยืน (S๑, O๗)
๒๖. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการโดยใช้การองค์กร (S๑๐, O๘)
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน องค์กรในประเทศและต่างประเทศ๒๗. พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร (S๙, O๘)
(S๑, O๑ O๕)
๑๓. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การอ้างอิงและน�ำไปใช้
ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (S๑๐, O๖)

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST/ Defensive Strategies)

W๑. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารงาน การบังคับบัญชาแนวดิ่ง
W๒. มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จ�ำนวนมาก
W๓. บุคลากรขาดทักษะที่เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศและขาดทักษะการท�ำงานแบบ multi
functional
W๔. บุคลากรสายวิชาการที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
มีจ�ำนวนน้อย
W๕. บุคลกรที่ท�ำวิจัยมีสัดส่วนต่อบุคลากรทั้งหมด มีจ�ำนวนน้อย
W๖. มหาวิทยาลัยมีการตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติจำ� นวนน้อย
W๗. การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีน้อย
W๘. การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบ�ำรุงพระพุทธ
ศาสนาขาดรูปธรรมชัดเจน
W๙. มหาวิทยาลัยขาดเครือข่ายการวิจัย การบริการวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
W๑๐. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือการทะนุบำ� รุง ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนากับ
สถาบันการศึกษา องค์การภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนจ�ำนวนน้อย
กลยุทธ์เชิงแก้ ไข (WO/ Turnaround Strategies)

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างผลงาน
ทางวิชาการระดับนานาชาติโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ (W๙, O๑)
๒. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจยั เพือ่ สร้างงานวิจยั งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ (W๕, O๑ O๗)
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ (W๖, O๑ O๖)
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดท�ำวารสารและพัฒนาเข้าสู่ TCI
ฐาน ๑ และระดับนานาชาติ (W๖ W๗, O๑ O๖)
๕. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั ในระดับนานาชาติ
(W๙, O๑)
๖. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (W๙, O๑ O๕)
๗. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (W๑๐,
O๑ O๕)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT/ Retrenchment Strategies)

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียน
การสอนในรายวิชา การวิจัยและทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม (S๖, T๔)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จุดอ่อน (Weaknesses-W)

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด (W๔, T๓)
๒. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการและการทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม (W๘, T๓)
๓. ส่งเสริมการใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (W๓, T๓ T๖)

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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๑. การประเมิ
นปัจจั(Internal
ยภายใน (Internal
Factor Evaluation-IFE)
๑. การประเมิ
นปัจจัยภายใน
Factor Evaluation-IFE)
ค่า
นํ้าหนัก
(Weight)

ค่าการ
ประเมิ น
(Rating)

ค่าคะแนนถ่วง
นํ้าหนัก
(Weighted Score)

S๑. มหาวิ ทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านวิ ชาการทางพระพุทธศาสนาการสอนวิ ปัสสนากรรมฐาน

๐.๐๕

๕

๐.๒๕

S๒. มหาวิ ทยาลัยมีหลักสูตรที่โดดเด่นในการบูรณาการวิ ชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

๐.๐๕

๕

๐.๒๕

S๓. มหาวิ ทยาลัยได้รบั การยอมรับจากสถาบัน/ องค์การพระพุทธศาสนานานาชาติ

๐.๐๕

๕

๐.๒๕

S๔. บัณฑิ ตมีความรูแ้ ละคุณธรรม จริ ยธรรม

๐.๐๕

๔

๐.๒๐

S๕. มหาวิ ทยาลัยมีทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพ แวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการศึกษา

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

S๖. มหาวิ ทยาลัยโดดเด่นในการบริ การวิ ชาการด้านพระพุทธ-ศาสนาได้รบั การยอมรับทัง้ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ

๐.๐๕

๕

๐.๒๕

S๗. มหาวิ ทยาลัยได้รบั การยอมรับในด้านการทะนุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติ

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

S๘. มหาวิ ทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิ จยั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

๐.๐๕

๔

๐.๒๐

S๙. มหาวิ ทยาลัยได้รบั การยอมรับและเชื่อมันในการบริ
่
หารด้วยหลักธรรมาภิ บาล

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

S๑๐. มหาวิ ทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

ปัจจัยภายในที่สาํ คัญ
(Critical success internal factors)

จุดแข็ง (Strengths)

รวมจุดแข็ง ๐.๕๐
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๐๐

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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๑. การประเมิ
นปัจจัย(Internal
ภายใน (Internal
Factor Evaluation-IFE)
๑. การประเมิ
นปัจจัยภายใน
Factor Evaluation-IFE)
ค่านํ้าหนัก
(Weight)

ค่าการ
ประเมิ น
(Rating)

ค่าคะแนนถ่วง
นํ้าหนัก
(Weighted Score)

W๑. มหาวิ ทยาลัยมีโครงสร้างการบริ หารงาน การบังคับบัญชาแนวดิ่ ง

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

W๒. มหาวิ ทยาลัยมีวิทยาเขต วิ ทยาลัยสงฆ์จาํ นวนมาก
W๓. บุคลากรขาดทักษะที่เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ และขาดทักษะการทํางานแบบ
multi functional
W๔. สัดส่วนบุคลากรที่ดาํ รงตําแหน่ งทางวิ ชาการต่อบุคลากรสายวิ ชาการทัง้ หมดมีจาํ นวนน้ อย

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

๐.๐๕

๒

๐.๑๐

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

W๕. บุคลกรที่ทาํ วิ จยั มีสดั ส่วนต่อบุคลากรทัง้ หมด มีจาํ นวนน้ อย

๐.๐๕

๒

๐.๑๐

W๖. มหาวิ ทยาลัยมีการตีพิมพ์ผลงานทางวิ ชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ จาํ นวนน้ อย

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

ปัจจัยภายในที่สาํ คัญ
(Critical success internal factors)

จุดอ่อน (Weaknesses)

W๗. การนําผลงานวิ จยั ไปใช้ประโยชน์ มีน้อย
W๘. การบูรณาการการวิ จยั กับการเรียนการสอน การบริ การวิ ชาการและการทะนุบาํ รุงพระพุทธศาสนา
ขาดรูปธรรมชัดเจน
W๙. มหาวิ ทยาลัยขาดเครือข่ายการวิ จยั การบริ การวิ ชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
W๑๐. มหาวิ ทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือการทะนุบาํ รุงพระพุทธศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม
กับสถาบันการศึกษา องค์การภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนจํานวนน้ อย

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

๒.๐๐
๓.๒๐
+ ๐.๒๐

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

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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๒. นการประเมิ
นปั(External
จจัยภายนอก
(External Factor Evaluation-EFE)
๒. การประเมิ
ปัจจัยภายนอก
Factor Evaluation-EFE)
ปัจจัยภายนอกที่สาํ คัญ
(Critical success external factors)

ค่า
นํ้าหนัก
(Weight)

ค่าการ
ประเมิ น
(Rating)

ค่าคะแนนถ่วง
นํ้าหนัก
(Weighted Score)

๐.๐๕

๕

๐.๒๕

๐.๐๕

๓

๐.๑๕

๐.๐๔

๔

๐.๑๖

๐.๐๖

๔

๐.๒๔

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

โอกาส (Opportunities)
O๑. การเป็ นประชาคมอาเซียนเป็ นโอกาสให้มหาวิ ทยาลัยพัฒนาหลักสูตรและการบริ การวิ ชาการด้านพระพุทธศาสนา แก่
ประชากรในประชาคมอาเซียนที่สนใจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิ ต
การวิ จยั และการบริ การวิ ชาการกับมหาวิ ทยาลัยต่างๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียนและนานาชาติ อื่นๆ
O๒. นโยบายของรัฐบาลที่ม่งุ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็ นโอกาสให้มหาวิ ทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบาย
ดังกล่าว
O๓. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิ จทําให้เกิ ดความต้องการกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม เป็ น
โอกาสให้มหาวิ ทยาลัยผลิ ตบัณฑิ ตในหลักสูตรบูรณาการวิ ชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
O๔. การเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุเป็ นโอกาสให้มหาวิ ทยาลัยพัฒนาหลักสูตรวิ ปัสสนากรรมฐานระยะสัน้ แก่ผสู้ งู อายุ
O๕. หน่ วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียนและคณะสงฆ์ มีทศั นคติ ที่ดี ให้การยอมรับและมีความสนใจ
ในการศึกษาต่อกับมหาวิ ทยาลัยเป็ นโอกาสให้มหาวิ ทยาลัยมีฐานนิ สิตมากขึน้
O๖. ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทําให้เกิ ดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย ราคาถูก และเข้าถึง
ง่ายเป็ นโอกาสให้มหาวิ ทยาลัยจัดการเรียนการสอน การวิ จยั การบริ การวิ ชาการ การบริ หารจัดการ และการปฏิ บตั ิ งาน มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึน้
O๗. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการที่รฐั บาล เอกชน มีงบประมาณ
สนับสนุนการทําวิ จยั ที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล/ เอกชน เป็ นโอกาสให้มหาวิ ทยาลัยทําวิ จยั เพิ่ มมากขึน้
O๘. แนวคิ ดธรรมาภิ บาล และแนวคิ ดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป็ นโอกาสให้มหาวิ ทยาลัย
นําเครื่องมือเหล่านัน้ มาพัฒนาระบบบริ หารมหาวิ ทยาลัย
O๙. แนวคิ ด PDCA เป็ นโอกาสให้มหาวิ ทยาลัยสร้างวัฒนธรรมการประเมิ นผลปฏิ บตั ิ งานเพื่อให้การดําเนิ นงานมีคณ
ุ ภาพ และ
เป็ นไปตามเป้ าหมาย

รวมจุดแข็ง ๐.๕๐
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๐๐

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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1
0

๒. นการประเมิ
นปั(External
จจัยภายนอก
(External Factor Evaluation-EFE)
๒. การประเมิ
ปัจจัยภายนอก
Factor Evaluation-EFE)
ปัจจัยภายในที่สาํ คัญ
(Critical success internal factors)

ค่านํ้าหนัก
(Weight)

ค่าการ
ประเมิ น
(Rating)

ค่าคะแนนถ่วง
นํ้าหนัก
(Weighted Score)

๐.๐๕

๒

๐.๑๐

๐.๑๐

๓

๐.๓๐

๐.๐๗

๒

๐.๑๔

๐.๐๕

๑

๐.๐๕

๐.๑๕

๓

๐.๔๕

๐.๐๘

๒

๐.๑๖

อุปสรรค (Threats)
T๑. นโยบายด้านการศึกษาของชาติ ขาดความชัดเจนและความต่อเนื่ อง รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาของชาติ เช่น เกณฑ์การประเมิ นคุณภาพการศึกษาของ สกอ. เป็ นต้น ไม่สอดคล้องกับอัตตลักษณ์ของ
มหาวิ ทยาลัย
T๒. ภาพลักษณ์ ของมหาวิ ทยาลัยในการทําวิ จยั ต่อการยอมรับของหน่ วยงานภายนอกยังน้ อย ส่งผลต่อการให้ทนุ
สนับสนุนการวิ จยั
T๓. มีการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเข้มข้นมากขึน้ เกิ ดการช่วงชิ งนิ สิตและบุคลการที่มีศกั ยภาพ
T๔. ค่านิ ยมการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ ในกลุ่มเยาวชนมีผลกระทบด้านลบต่อการดําเนิ นงานทะนุบาํ รุง
พระพุทธศาสนา และศิ ลปวัฒนธรรม
T๕. รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนมหาวิ ทยาลัยในวงเงิ นจํากัดไม่เพียงพอต่อการบริ หารจัดการและการพัฒนา
มหาวิ ทยาลัย โดยเฉพาะงบลงทุน
T๖. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้บคุ ลากรปรับตัวไม่ทนั

รวมอุปสรรค ๐.๕๐

๑.๒๐

รวมปัจจัยภายนอก ๑.๐๐

๓.๓๐

ค่าความแตกต่างจากค่ากลาง (Median/Mean = ๓.๐๐)

+ ๐.๓๐

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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

จากตารางการประเมินปัจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation-IFE) ผลรวมค่าปัจจัยภายในมีค่าความ
แตกต่างจากค่ากลาง (Median/Mean = ๓.๐๐) มากกว่าค่ากลาง เท่ากับ ๐.๒๐  ดังนั้น สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปจั จัยภายในเป็นจุดแข็ง (Strengths-S) มากกว่าจุดอ่อน (Weaknesses-W)
จากตารางการประเมิ น ปั จ จั ย ภายนอก (External Factor Evaluation-EFE) ผลรวมค่ า ปั จ จั ย
ภายนอกมีคา่ ความแตกต่างจากค่ากลาง (Median/Mean = ๓.๐๐) มากกว่าค่ากลาง เท่ากับ ๐.๓๐ ดังนัน้ สรุปได้วา่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส (Opportunities-O) มากกว่า
อุปสรรค (Threats-T)
จากการประเมินปัจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation-IFE) ซึ่งมีปัจจัยภายในเป็นจุดแข็ง
(Strengths-S) และจากการประเมินปัจจัยภายนอก (External Factor Evaluation-EFE) ซึง่ ปัจจัยภายนอก
เป็นโอกาส (Opportunities-O) ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรดำ�เนินกลยุทธ์
เชิงรุก (SO/Aggressive) หรือกลยุทธ์การเติบโต (Growth) เป็นกลยุทธ์หลัก

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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จาก TOWS Matrix สามารถสร้างกลยุทธ์ ได้ ๓๘ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
๑. กลยุทธ์เชิงรุก (SO/ Aggressive Strategies) ซึ่งเป็นการนำ�จุดแข็งภายในและจุดแข็งภายนอกมาสร้างโอกาสในการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
จำ�นวน ๒๗ กลยุทธ์
๒. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO/ Turnaround Strategies) ซึ่งเป็นการนำ�จุดแข็งภายนอกมาพัฒนาจุดอ่อนภายใน เพื่อสร้างโอกาสในการดำ�เนินงานของ
มหาวิทยาลัย จำ�นวน ๗ กลยุทธ์
๓. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST/ Defensive Strategies) ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงจุดอ่อนภายในและจุดอ่อนภายนอก เพื่อสร้างโอกาสในการดำ�เนินงานของ
มหาวิทยาลัย จำ�นวน ๑ กลยุทธ์
๔. กลยุทธ์เชิงรับ (WT/ Retrenchment Strategies) ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงจุดอ่อนภายในและจุดอ่อนภายนอก เพื่อสร้างโอกาสในการดำ�เนินงานของ
มหาวิทยาลัย จำ�นวน ๓ กลยุทธ์
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๒๗ กลยุทธ์

SO = กลยุทธ์เชิงรุก Aggressive Strategies)

๗ กลยุทธ์

WO = กลยุทธ์เชิงแก้ ไข (Turnaround Strategies)

๑ กลยุทธ์

ST= กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Defensive Strategies)

๓ กลยุทธ์

WT = กลยุทธ์เชิงรับ (Retrenchment Strategies)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ปณิธาน
“เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำ�หรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”
เป็ น ไปตามพระราชประสงค์ ข องล้ น เกล้ า ฯ รั ช กาลที่ ๕ ที่ ท รงสถาปนามหาวิ ท ยาลั ย ขึ้ น ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ที่ จ ะให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้
“เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำ�หรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” พระไตรปิ ฎ กก็ คื อ พระพุ ท ธศาสนา ส่ ว นวิ ช าชั้ น สู ง นั้ น
มีสองความหมาย ความหมายแรกคือ อุดมวิชา หมายถึง การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้เกิดมรรคผลจนได้วิปัสสนาญาณ เป็นการพัฒนาจิตใจของตน
เพื่อนำ�ไปพัฒนาสังคม ประการที่สองคือ อุดมศึกษา หมายถึง ศาสตร์สมัยใหม่ท่ีทางโลกเขาเรียนกัน แต่ไม่ใช่เป็นการเรียนแยกกัน ให้บูรณาการกัน
เนื่องจากในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ ได้มีการแบ่งการศึกษาออกเป็น ๔ ระดับ คือบูรพศึกษา (การศึกษาเบื้องต้น) ปฐมศึกษา (การศึกษาชั้นปฐม)
มัธยมศึกษา (การศึกษาชั้นกลาง) และอุดมศึกษา (การศึกษาชั้นอุดมหรือชั้นสูง) จึงใช้คำ�ว่าวิชาชั้นสูงคืออุดมศึกษา แต่ไม่ได้เปิดการศึกษาในรัชสมัยของ
รัชกาลที่ ๕๑

ปรัชญา
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
จากปณิธานที่มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕  ที่ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๙  ที่
จะให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ “เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำ�หรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” พระไตรปิฎกก็คือพระพุทธศาสนา ได้ประโยค
แรกคือ “การจัดการพระพุทธศาสนา” ประโยคที่สองและประโยคที่สาม มาจากคำ�ว่า “วิชาชั้นสูง” ซึ่งมีสองความหมาย คือ ความหมายแรก หมายถึง
อุดมศึกษา คือศาสตร์สมัยใหม่ที่เรียนกันในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่ใช่เรียนแยกกัน ท่านให้ บูรณาการกัน กับพระพุทธศาสนา จึงเป็นประโยคที่สอง
“บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่” และต่อมาบูรพาจารย์ผู้ฟื้นฟูการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ให้ความหมายที่สองของวิชาชั้นสูงว่า หมายถึง อุดมวิชา คือ
การปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานให้เกิดมรรคผลจนได้วปิ สั สนาญาณ เป็นการพัฒนาจิตใจของตนเพือ่ นำ�ไปพัฒนาสังคม จึงพัฒนามาเป็นประโยคทีส่ าม “พัฒนาจิตใจ
และสังคม”๒ จึงได้กำ�หนดเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัยสืบมา
๑ คำ�บรรยายอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประชุมสัมมนาประเมินผลแผนฯ ระยะที่ ๑๑ และจัดทำ�แผนฯระยะที่ ๑๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยกองแผนงาน สำ�นักงานอธิการบดี วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๙
๒ คำ�บรรยายอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเดียวกัน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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ส่วนที่ ๒
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒
(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก”
World University of Buddhism, WUoB
จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนได้ดำ�เนินการมา จึงเกิดวิสัยทัศน์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน ที่จะทำ�ให้มหาวิทยาลัย
“เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก เป็นที่รู้จัก
ของนานาชาติจากผลการดำ�เนินงานของผู้บริหารและผลงานของบุคลากร”

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
วิจัยและพัฒนา
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
ทะนุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)   โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการใน
กระบวนการจัดการเรียนสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง๓ (มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ มีคุณลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  มีองค์ความรู้ที่สำ�คัญในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีทักษะการดำ�รงชีวิต) และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต ๙ ประการ คือ๔
๑) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
M = Morality
๒) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
A = Awareness
๓) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
H = Helpfulness
๔) มีความสามารถและทักษะด้านภาษา
A = Ability
๕) ใฝ่รู้ใฝ่คิด
C = Curiosity
๖) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
H = Hospitality
๗) มีโลกทัศน์กว้างไกล
U = Universality
๘) เป็นผู้นำ�ด้านจิตใจและปัญญา
L = Leadership
๙) มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรม A = Aspiration
๓ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ,สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ ๗
๔ คำ�บรรยายอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประชุมสัมมนาประเมินผลแผนฯ ระยะที่ ๑๑ และจัดทำ�แผนฯระยะที่ ๑๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยกองแผนงาน สำ�นักงานอธิการบดี วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๙
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วิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใน

พระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำ�องค์ความรูท้ ี่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปญ
ั หา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทีม่ ชี อื่ เสียงทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักวิจยั และงานวิจยั ให้มคี ณ
ุ ภาพและ
ความเป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำ�สอนทาง
พระพุทธศาสนา สร้างจิตสำ�นึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน โดยการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้
มีศักยภาพในการธำ�รงรักษา เผยแผ่หลักคำ�สอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง
ทะนุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา โดย
ใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำ�นึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน

เอกลักษณ์

“บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา”๕
อัตตลักษณ์

“ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”๖
๕ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตตลักษณ์มหาวิทยาลัย และอัตตลักษณ์บัณฑิต ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๖ เรื่องเดียวกัน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว�สัยทัศน
Vision
World University of Buddhism
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก
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1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามนวลักษณ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ (TQF)

2.3 ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมไดรับการอางอิงหรือนำไปใช
ประโยชนในการพัฒนาจิตใจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

1.2 หลักสูตรมีการบูรณาการ
หลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
ที่เปนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ
และการอยูรวมกันอยางสันติสุข

3.1 ผลงานบริการ
วิชาการแกสังคมมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

2.2 ผลงานวิจัย
งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับ
การตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

1.3 อาจารยมีความรู
ความเชี่ยวชาญในศาสตรและมีทักษะ
ในการจัดกระบวนการเรียนรูที่ทันสมัย

2.1 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค
และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา
เชิงบูรณาการสงผลตอ
การพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน

1.4 ทรัพยากรการเรียนรู
เพียงพอและเหมาะสม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4.1 ผลงานดานพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

4.2 นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมเกิดจากการบูรณาการงานสงเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม

3.2 งานบริการวิชาการ
แกสังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน
การวิจัยและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.1 การบริหารจัดการองคกร
โดยใชหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการ
กับการบริหารจัดการสมัยใหม

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒

ยุทธศาสตรที่ ๑

พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๓

พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๔

พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๕

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
เชิงพุทธบูรณาการ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์ ทีB ๑ พัฒนาบัณฑิตให้ มคี ุณภาพ
เป้ าประสงค์

ตัวชี;วดั

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

๑. ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
๑. รองอธิการบดีฝ่าย
๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ส่วนงานจัด
๑.๑ บัณฑิตมี
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต
วิชาการ
การศึกษาดําเนินการพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตาม
ตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐาน
๒. รองอธิการบดีฝ่าย
คุณลักษณะตามนวลักษณ์และตามกรอบ
นวลักษณ์ และกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กิจการนิสิต
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF:HEd)
มาตรฐานคุณวุฒิ
๓. คณบดี
(TQF:HEd)
๒. จํานวนนิสิต/บัณฑิตทีYได้รับการ
ผูอ้ าํ นวยการ๒. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ส่วนงานจัด
ระดับอุดมศึกษา
ยกย่องหรื อได้รับรางวัลระดับชาติ
วิทยาลัย
การศึกษาพัฒนากลไกทีYมีประสิ ทธิภาพ
แห่ งชาติ (TQF:
หรื อนานาชาติ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์
เพืYอเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
HEd )
๓. ร้อยละของนิสิตชาวต่างประเทศทีY
ในการเรี ยนรู ้ให้สาํ เร็ จตามหลักสู ตร

๔.

20

สําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรต่อ
นิสิตชาวต่างประเทศทีYรับเข้าศึกษา
ในแต่ละรุ่ น
ร้อยละของบัณฑิตทีYมีงานทํา หรื อ
ปฏิบตั ิศาสนกิจในองค์กรหรื อ
หน่วยงานระหว่างประเทศต่อ
บัณฑิตทีYมีงานทําหรื อปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ

แผนพัฒแผนพั
นามหาวิ
ทยาลัทยยาลั
มหาจุ
ฬาลงกรณราชวิ
ทยาลั
ฒนามหาวิ
ยมหาจุ
ฬาลงกรณราชวิ
ทยาลัยย

๓.

ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่ วม
ในการจัดกิจกรรมกับเครื อข่ายระหว่าง
ประเทศ

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

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ทีB ๑

18

ยุทธศาสตร์ ทีB ๑ พัฒนาบัณฑิตให้ มคี ุณภาพ (ต่ อ)
เป้ าประสงค์
ตัวชี;วดั
กลยุทธ์
๑. ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้นาํ หลัก
๑.๒ หลักสู ตรมีการ ๑. ร้อยละของหลักสูตรทีYได้รับการ
ปรับปรุ งให้บูรณาการหลัก
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์เชืYอมโยงกับ
บูรณาการหลัก
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
ศาสตร์สมัยใหม่เพืYอให้เกิดองค์ความรู ้ใน
พระพุทธศาสนากับ ๒. จํานวนหลักสูตรทีYได้รับการพัฒนา
การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
ศาสตร์ สมัยใหม่ ทีB
และบูรณาการหลักพระพุทธศาสนา
ชุมชนและสังคม
กับศาสตร์สมัยใหม่ทีYเป็ นนวัตกรรม
เป็ นนวัตกรรมเพืBอ
พัฒนาจิตใจและการ ๓. ร้อยละของหลักสูตรทีYมีการนําองค์ ๒. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้นาํ องค์ความรู้
ความรู ้หรื อนวัตกรรมไปใช้เพืYอ
หรื อนวัตกรรมไปใช้เพืYอพัฒนาจิตใจและ
อยู่ร่วมกันอย่ างสั นติ
พัฒนาจิตใจและสร้างชุมชนหรื อ
สร้างชุมชนหรื อสังคมเข้มแข็งและอยู่
สุ ข
สังคมให้เข้มแข็งและอยูร่ ่ วมกัน
ร่ วมกันอย่างสันติสุข
๔.

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
๒. คณบดี
ผูอ้ าํ นวยการ
วิทยาลัยและ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์

อย่างสันติสุข
ร้อยละของหลักสู ตรนานาชาติทีYมี
การนําองค์ความรู ้หรื อนวัตกรรมไป
ใช้เพืYอพัฒนาจิตใจและสร้างชุมชน
หรื อสังคมให้เข้มแข็งและอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุข

แผนพัแผนพั
ฒนามหาวิ
ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะทีB ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)21

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ทีB ๑
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ยุทธศาสตร์ ทีB ๑ พัฒนาบัณฑิตให้ มคี ุณภาพ (ต่ อ)
เป้ าประสงค์
ตัวชี;วดั
กลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ อาจารย์ มคี วามรู้ ๑. ร้อยละของอาจารย์ทีYมีตาํ แหน่งทาง ๑. ส่งเสริ ม และสนับสนุนการเข้าสู่ตาํ แหน่ง ๑. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
วิชาการ
ทางวิชาการของอาจารย์ตามเกณฑ์ทีY
ความเชีBยวชาญใน
๒. รองอธิการบดีฝ่าย
กําหนด
ศาสตร์ และมีทกั ษะ ๒. ร้อยละของอาจารย์ทีYมีบทความ
กิจการ
ในการจัด
ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ระดับนานาชาติ ๒. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์พฒั นา
ต่างประเทศ
ศักยภาพเพือY สร้างผลงานทางวิชาการระดับ ๓. คณบดี
กระบวนการเรียนรู้
๓. ร้อยละของอาจารย์ทYีใช้วธิ ีการจัด
ผูอ้ าํ นวยการนานาชาติโดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือทาง
ทีทB นั สมัย
กระบวนการเรี ยนรู ้มุ่งผลสัมฤทธิg
คุณลักษณะบัณฑิตทีYพึงประสงค์

22

แผนพัฒแผนพั
นามหาวิ
ทยาลัทยาลั
ยมหาจุ
ฬาลงกรณราชวิ
ฒนามหาวิ
ยมหาจุ
ฬาลงกรณราชวิททยาลั
ยาลัยย

วิชาการทัhงในประเทศและต่างประเทศ

๓.

พัฒนากลไก ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้มุ่งผลสัมฤทธิg
คุณลักษณะบัณฑิตทีYพึงประสงค์

๔.

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรี ยนรู ้
บูรณาการ การวิจยั การบริ การวิชาการและ
การทะนุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยและ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์

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

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ทีB ๑
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ยุทธศาสตร์ ทีB ๑ พัฒนาบัณฑิตให้ มคี ุณภาพ (ต่ อ)
เป้ าประสงค์
๑.๔ ทรัพยากรการ
เรียนรู้ เพียงพอและ
เหมาะสม

ตัวชี;วดั
๑.

ร้อยละของหลักสู ตรทีYมีทรัพยากร
การเรี ยนรู ้ทีYระบุใน มคอ.๒

๒. ร้อยละของรายวิชาทีYผลิตและใช้สืYอ
การเรี ยนรู ้ออนไลน์
๓.

๔.

ระดับความพึงพอใจของนิสิต
คณาจารย์ ทีYมีต่อทรัพยากรทางการ
เรี ยนรู ้ทh งั เชิงปริ มาณและคุณภาพ
จํานวนเครื อข่ายความร่ วมมือกับ
องค์กรภายนอก เพืYอสนับสนุน
ทรัพยากรการเรี ยนรู ้

แผนพัฒแผนพั
นามหาวิ
ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลยุทธ์
๑.

พัฒนาทรัพยากรการเรี ยนรู ้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมตามรายละเอียดของหลักสู ตร
มคอ.๒ โดยการมีส่วนร่ วมของคณะ
วิทยาลัยและศูนย์

๒. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผลิตและใช้สืYอ
การเรี ยนรู ้ออนไลน์ทh งั ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
๓.

ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณะ วิทยาลัย
และศูนย์ พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทีYเอืhอต่อการเรี ยนรู ้

๔.

สร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือกับ
องค์กรภายนอก เพืYอสนับสนุนทรัพยากร
การเรี ยนรู ้

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
บริ หาร
๒. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
๓. คณบดี
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะทีB ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 23

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ทีB ๑

21

เป้ าประสงค์

ตัวชี;วดั

๒.๑ ผลงานวิจยั งาน
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเชิง
บูรณาการส่ งผลต่ อการ
พัฒนาจิตใจและสั งคม
อย่ างยังB ยืน

๑.

๒.๒ ผลงานวิจยั งาน
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
ได้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
ทังในระดับชาติและ
นานาชาติ

๑.

24

กลยุทธ์

ร้อยละของผลงานวิจยั งาน
๑.
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการทีY
ส่ งผลต่อการพัฒนาจิตใจและ
สังคมอย่างยังY ยืนต่อจํานวน
ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทัhงหมด

ร้อยละของอาจารย์และนักวิจยั
ทีYมีผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมทีYตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารทีYอยูใ่ นฐานข้อมูล
TCI ฐาน ๑
๒. ร้อยละของผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทีY
ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ
ต่อจํานวนผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทัhงหมด

แผนพัฒแผนพั
นามหาวิ
ทยาลัทยยาลั
มหาจุ
ฬาลงกรณราชวิ
ฒนามหาวิ
ยมหาจุ
ฬาลงกรณราชวิททยาลั
ยาลัยย

ผู้รับผิดชอบ

ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์และ
นักวิจยั พัฒนางานวิจยั งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณา
การทีYส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยังY ยืน

๑.

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

๑.

๑.

๒.
๓.

รองอธิการบดีฝ่าย
บริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันวิจยั พุทธ
ศาสตร์
คณบดี ผูอ้ าํ นวยการ
วิทยาลัยผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์

รองอธิการบดีฝ่าย
บริ หาร
๒. ผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันวิจยั พุทธ
ศาสตร์
๓. คณบดี
ผูอ้ าํ นวยการ
วิทยาลัยและ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์

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

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ทีB ๒

ยุทธศาสตร์ ทีB ๒ พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมให้ มคี ุณภาพทังในระดับชาติและนานาชาติ

22

ยุทธศาสตร์ ทีB ๒ พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมให้ มคี ุณภาพทังในระดับชาติและนานาชาติ (ต่ อ)
เป้ าประสงค์
ตัวชี;วดั
๑. ร้อยละของผลงานวิจยั งาน
๒.๓ ผลงานวิจยั
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทีYได้รับ
งานสร้ างสรรค์ และ
การอ้างอิงหรื อนําไปใช้ประโยชน์
นวัตกรรมได้ รับการ
ในการพัฒนาจิตใจและสังคมใน
อ้ างอิงหรื อนําไปใช้
ระดับชาติ
ประโยชน์ ในการ
๒. ร้อยละของผลงานวิจยั งาน
พัฒนาจิตใจและ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทีYได้รับ
สั งคมทังใน
การอ้างอิงหรื อนําไปใช้ประโยชน์
ระดับชาติและ
ในการพัฒนาจิตใจและสังคมใน
ระดับนานาชาติ
นานาชาติ
๓.

จํานวนโครงการวิจยั ทีYอาจารย์และ
นักวิจยั ไทยดําเนินการร่ วมกับ
นักวิจยั ชาวต่างประเทศ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลยุทธ์
๑.

ส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั
พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ โดยใช้การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชน องค์กรในประเทศและต่างประเทศ

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยทีYเชืYอมโยงเพืYอการอ้างอิงและ
นําไปใช้ประโยชน์ทh งั ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
๓.

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
บริ หาร
๒. ผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันวิจยั พุทธ
ศาสตร์
๓. คณบดี
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์

ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนา
โครงการวิจยั งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทีYอาจารย์และนักวิจยั ไทย
ดําเนินการร่ วมกับนักวิจยั ชาวต่างประเทศ

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

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

25

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ทีB ๒

23

เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
กลยุทธ์
๓.๑ ผลงานบริการ ๑. ร้อยละของโครงการบริ การวิชาการแก่ ๑. ส่งเสริ มและสนับสนุนการบริ การวิชาการ
สังคมที่มีผลความพึงพอใจของ
แก่สงั คมที่ตอบสนองความต้องการของ
วิชาการแก่สังคมมี
ผูร้ ับบริ การในระดับดี
ชุมชนและยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมี
คุณภาพ เป็ นทีย่ อมรับ ๒. จํานวนผลงานบริ การวิชาการแก่สงั คม
ส่ วนร่ วม
ในระดับชาติและ
ที่ได้รับการยกย่องหรื อได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ
นานาชาติ
๒. เร่ งรัดการจัดทําแผนบริ การวิชาการแก่

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

26

แผนพัฒแผนพั
นามหาวิ
ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.

สร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือการ
บริ การวิชาการแก่สงั คมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

๔.

พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติและ
นานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่

๒. ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
ส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนา
และบริ การสังคม

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

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้ มีคุณภาพ เป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2
4

เป้ าประสงค์
๓.๒ งานบริการ
วิชาการแก่ สังคม
บูรณาการกับการ
เรียนการสอน การ
วิจยั และทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี;วดั
๑.

ร้อยละของโครงการบริ การวิชาการ
แก่สงั คมทีYบูรณาการกับ
กระบวนการเรี ยนการสอนใน
รายวิชา

๒. ร้อยละของโครงการบริ การวิชาการ
แก่สงั คมทีYบูรณาการกับการวิจยั
๓.

ร้อยละของโครงการบริ การวิชาการ
แก่สงั คมทีYบูรณาการกับการ
ทะนุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒแผนพั
นามหาวิ
ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลยุทธ์
๑.

ส่ งเสริ มและสนับสนุนการบูรณาการงาน
บริ การวิชาการแก่สงั คมกับกระบวนการ
เรี ยนการสอนในรายวิชา การวิจยั และ
ทะนุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่
๒. ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
ส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนา
และบริ การสังคม
๓. ผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันวิปัสสนา
ธุระ
๔. ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
วิชาการ

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะทีB ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 27

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ทีB ๓

ยุทธศาสตร์ ทีB ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่ สังคมให้ มคี ุณภาพ เป็ นทียB อมรับในระดับชาติและนานาชาติ (ต่ อ)

25

เป้ าประสงค์
ตัวชี;วดั
กลยุทธ์
๑. จํานวนผลงานด้านพระพุทธศาสนา
๑. เร่ งรัดการจัดทําแผนส่ งเสริ ม
๔.๑ ผลงานด้ าน
และศิลปวัฒนธรรมทีYได้รับการยกย่อง
พระพุทธศาสนาและทะนุบาํ รุ ง
พระพุทธศาสนาและ
หรื อได้รับรางวัลในระดับชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่ วมของ
ศิลปวัฒนธรรมมี
นานาชาติ
ทุกส่ วนงานทีYเกีYยวข้อง
คุณภาพ เป็ นทียB อมรับ
๒. สนับสนุนและพัฒนางานส่ งเสริ ม
ในระดับชาติและ
พระพุทธศาสนาและทะนุบาํ รุ ง
นานาชาติ

ศิลปวัฒนธรรมทีYสะท้อนอัตตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

๓.

28

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมืองาน
ส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาและทะนุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ทัhงในระดับชาติและ
นานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่
๒. ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
ส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนา
และบริ การสังคม
๓. ผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันวิปัสสนา
ธุระ
๔. ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
วิชาการ

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

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ทีB ๔

ยุทธศาสตร์ ทีB ๔ พัฒนางานส่ งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้ มคี ุณภาพ
เป็ นทียB อมรับทังในระดับชาติและนานาชาติ

26

ยุทธศาสตร์ ทีB ๔ พัฒนางานส่ งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้ มคี ุณภาพ
เป็ นทียB อมรับทังในระดับชาติและนานาชาติ (ต่ อ)
เป้ าประสงค์
ตัวชี;วดั
กลยุทธ์
๑. จํานวนนวัตกรรมด้าน
๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
๔.๒ นวัตกรรมด้ าน
พระพุทธศาสนาและ
พัฒนานวัตกรรมโดยการ
พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมทีYเกิดจาก
บูรณาการงานส่ งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมทีเB กิดจาก
การบูรณาการงานส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาและ
การบูรณาการงานส่ งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
ทะนุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับ
ทะนุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรี ยนการสอน การวิจยั และ
พระพุทธศาสนาและ
การเรี ยนการสอน การวิจยั
บริ การวิชาการแก่สงั คม
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และบริ การวิชาการแก่สงั คม
กับการเรียนการสอน การ
วิจยั และบริการวิชาการแก่
สั งคม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
๑.

รองอธิการบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
๒. ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาและบริ การ
สังคม
๓. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิปัสสนา
ธุระ
๔. ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิชาการ
๕. คณบดี
๖. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย
๗. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั พุทธ
ศาสตร์
๘. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์

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

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

29

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ทีB ๔

27

ยุทธศาสตร์ ทีB ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์ กรเชิงพุทธบูรณาการ
เป้ าประสงค์
๕.๑ การบริหาร
จัดการองค์ กร
โดยใช้ หลัก
พระพุทธศาสนา
บูรณาการกับการ
บริหารจัดการ
สมัยใหม่

30

ตัวชี;วดั
๑.

ระดับความสําเร็ จของการนําหลัก
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
บริ หารจัดการองค์กร
๒. ระดับความสําเร็ จของการบริ หารตาม
หลักธรรมาภิบาล
๓. ระดับผลความสําเร็ จของงานเป็ นไป
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะทีY
๑๒
๔. ระดับความสําเร็ จของแผนพัฒนาตาม
พันธกิจและแผนสนับสนุนการบริ หาร
จัดการองค์กร
๕. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณทีY
เป็ นตามแผนงบประมาณ
๖. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีYมี
ต่อการบริ หารจัดการ
๗. ระดับความสุ ขของบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงานภายในองค์กร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลยุทธ์
๑.

พัฒนาและส่ งเสริ มการใช้หลักพระพุทธศาสนา
ประยุกต์ในการบริ หารจัดการองค์กร
๒. ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบและกลไก การบริ หาร
จัดการองค์กรให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบและกลไกการบริ หารติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
๔. กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการ
บริ หารจัดการองค์กร
๕. ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้าน
งบประมาณ
๖. พัฒนาและส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพืYอการบริ หารจัดการองค์กร
๗. ส่ งเสริ มการใช้ความรู ้และประสบการณ์ทีYได้จาก
การแลกเปลีYยนเรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั การ
ปฏิบตั ิงาน
๘. พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
๑.
๒.

๓.

รอง
อธิการบดี
ฝ่ ายบริ หาร
รอง
อธิการบดี
ฝ่ ายวางแผน
และพัฒนา
ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักหอสมุ
ดและ
เทคโนโลยี

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

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ทีB ๕
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๑.๑  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่
สร้างนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

๑.๓ อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีทักษะ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย

นิยาม
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ได้คณ
ุ ภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและให้มคี ณ
ุ ลักษณะบัณฑิตตามนว
ลักษณ์ คือ ๑) มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใส (Morality) ๒) รูเ้ ท่าทันความเปลีย่ นแปลงของสังคม (Awareness)
๓) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา (Helpfulness) ๔) มีความสามารถและทักษะด้านภาษา
(Ability) ๕) ใฝ่รู้ใฝ่คิด (Curiosity) ๖) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม (Hospitality) ๗) มีโลกทัศน์กว้าง
ไกล (Universality) ๘) เป็นผู้นำ�ด้านจิตใจและปัญญา (Leadership) ๙) มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และ
พัฒนานวัตกรรม (Aspiration)
พร้อมทั้งมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) อันเป็นหลักการสำ�คัญ
ของการกำ�หนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:Hed) ทัง้ ๕ ด้าน ประกอบด้วย
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) ๒) ด้านความรู้ (Knowledge) ๓) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (Cognitive Skills) ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) ๕) 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, Communication and Information Technology Skills)
มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยการนำ�ยุทธศาสตร์และนโยบายของภาครัฐ ตลอดจนความต้องการทางสังคม
มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา เพือ่ ให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและยังคงหลักการของพระพุทธศาสนาทีม่ งุ่ พัฒนาจิตใจ ให้นสิ ติ เกิดการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร จนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่น สื่อสาร
สัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี และนำ�ศักยภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ประเทศชาติ พระศาสนา
และสังคม ให้เกิดความเจริญ ร่มเย็น
อาจารย์มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในศาสตร์และมีทกั ษะในการจัดกระกวนการเรียนรูท้ ที่ นั สมัยมีขดี ความ
สามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนาอาจารย์ให้มสี มรรถนะตามพันธกิจ
และหน้าที่ของอาจารย์ ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) สมรรถนะด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ๒) สมรรถนะด้าน
การวิจัย ๓) สมรรถนะด้านการบริการวิชาการ ๔) สมรรถนะด้านการทะนุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
และ ๕) สมรรถนะด้านการบูรณาการพระพุทธศาสนา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม

นิยาม
ทรัพยากรการเรียนรู้ ทั้ง ๕ ประเภท คือ ๑) บุคลากร ๒) งบประมาณ ๓) อาคารสถานที่ ธรรมชาติ
แวดล้อม ๔) เทคโนโลยีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ๕) ระบบเครือข่ายที่ทันสมัย มีความเพียงพอและเหมาะสม
ต่อบริบทและสภาพแวดล้อมของความเป็นสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา

๒.๑ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการส่งผลต่อการพัฒนา
เชิงบูรณาการส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน การสร้างงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพปัญหาของสังคม
มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมพื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนา เผยแพร่พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ ส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์
ความรูเ้ พือ่ การเรียนรู้ พัฒนาให้เกิดผลผลิตทางวัฒนธรรม เพือ่ ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นและสังคม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
๒.๒ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือแหล่งเผยแพร่อื่น ที่
ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๒.๓ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการอ้างอิง
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้มีการนำ�ไปใช้อ้างอิง รวมถึงการนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
หรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและสังคมทั้งใน		
ต่อการพัฒนาจิตใจและสังคม การสร้างผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้อง
ระดับชาติ และนานาชาติ
ถิ่นและการนำ�ผลงานไปใช้ในการแก้ไขสภาพปัญหาของสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๓.๑ ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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การพัฒนารูปแบบหรือช่องทางทีจ่ ะเผยแพร่ผลงานวิชการพระพุทธศาสนาให้เกิดความแพร่หลาย เพือ่
ยกระดับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสูก่ ลุม่ เป้าหมายให้ชดั เจน และส่งผลกระทบเชิงบวกกับมหาวิทยาลัย
ให้มากที่สุด มีหนังสือลงบทความและนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ บนเวทีระดับชาติและนานาชาติ ส่ง
ผลให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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นิยาม

๓.๒ งานบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน
การวิจัย และทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบ กลไก และกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีมาตรฐานเป็นรูปธรรม มีแผนการ
บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของนิสิตและชุมชน โดยมีการศึกษาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม แผนการ
บริการวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และการประเมินความสำ�เร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

๔.๑ ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒธรรมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การ
ดำ�เนินงานด้านวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตโดยการจัดกิจกรรมพื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ และให้เกิด
ผลผลิตทางวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

๔.๒ นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิด
จากการบูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
ทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคม

การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพือ่ ให้เกิดนวัตกรรม ทัง้ ๔ ด้าน คือ ๑) ผลผลิต (Product Innovation)
๒) กระบวนการ (Process Innovation) ๓) บริการ (Service Innovation ๗ ๔) บริหาร (Management
Innovation) เพือ่ ให้เกิดการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรมกับกระบวนการเรียน
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่

การบริหารจัดการทีน่ �ำ เอาหลักการทางประพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ โดยบูรณาการให้เข้าศาสตร์การ
บริหารจัดการสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd )

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑. ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
๔
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)
คะแนน (๕)
จำ�นวน
๒. จำ�นวนนิสิต/บัณฑิตที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ปีฐาน
(รางวัล)
๓. ร้อยละของนิสิตชาวต่างประเทศที่สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อนิสิตชาวต่างประเทศที่รับเข้าศึกษาใน
ร้อยละ
๘๐
แต่ละรุ่น
๔. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ� หรือปฏิบัติศาสนกิจในองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศต่อบัณฑิต
ที่มีงานทำ�หรือปฏิบัติศาสนกิจ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร้อยละ

๒๐

๔

๔

๕

๕

๕

๕

๘๐

๘๒

๘๔

๘๖

๒๐

๒๕

๒๕

๓๐

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๔.๒๕ ๔.๓๕

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สว่ นงานจัดการศึกษาดำ�เนินการพัฒนาบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ลักษณะตามนวลักษณ์และตามกรอบมาตรฐาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดี
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สว่ นงานจัดการศึกษาพัฒนากลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการ
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
เรียนรู้ให้สำ�เร็จตามหลักสูตร
ผู้อำ�นวยการศูนย์
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๙๐
๙๕
๙๘ ๑๐๐

๑. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้บูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

ร้อยละ

๒. จำ�นวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรม
๓. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการนำ�องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและสร้างชุมชนหรือสังคมให้
เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๔. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติทมี่ กี ารนำ�องค์ความรูห้ รือนวัตกรรมไปใช้เพือ่ พัฒนาจิตใจและสร้างชุมชนหรือ
สังคมให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

จำ�นวน

๒

๒

๓

๓

๕

ร้อยละ

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

ร้อยละ

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

35

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

๑. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีการนำ�หลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ในหลักสูตร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
คณบดี
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ�องค์ความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้จนทำ�ให้เกิดชมรมหรือสังคมต้นแบบตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
ผู้อำ�นวยการศูนย์
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒๐
๒๕
๓๕
๔๕
๕๐

๑. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำ�แหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

๒. ร้อยละของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ

ร้อยละ

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๓. ร้อยละของอาจารย์ที่ใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ร้อยละ

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๗๐
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

๑. ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณบดี
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผู้อำ�นวยการศูนย์
๓. พัฒนากลไก ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
๘๕

๑. ร้อยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.๒

ร้อยละ

๒. ร้อยละของรายวิชาที่ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ร้อยละ

๕๐

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

ระดับคะแนน

๓

๓.๒๕

๓.๕

๔

๔.๒๕

จำ�นวน

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๔๐

๓. ระดับความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย์ ที่มีต่อทรัพยากรทางการเรียนรู้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๔. จำ�นวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

๑. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใ้ ห้เพียงพอและเหมาะสมตามรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ โดยการมีสว่ นร่วมของคณะ วิทยาลัยและศูนย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
คณบดี ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ วิทยาลัยและศูนย์ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ผู้อำ�นวยการศูนย์
๔. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๑. ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อจำ�นวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมด

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๕๐

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๒ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๓ คณบดี
๔ ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
๕ ผู้อำ�นวยการศูนย์

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๑. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ในวารสารทีอ่ ยู่
ในฐานข้อมูลTCI ฐาน ๑

ร้อยละ

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

๒. ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติต่อจำ�นวนผลงาน
วิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมด

ร้อยละ

๒๕

๒๕

๓๐

๓๕

๔๐

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
๒. ส่งเสริม และสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดทำ�วารสารและพัฒนาเข้าสู่ TCI ฐาน ๑ และระดับนานาชาติ
๔. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
คณบดี
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
ผู้อำ�นวยการศูนย์

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดี

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๒. จำ�นวนผลงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ

จำ�นวน

๑๐

๑๐

๑๒

๑๒

๑๒

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สงั คมทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชนและยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมีสว่ นร่วม
๒. เร่งรัดการจัดทำ�แผนบริการวิชาการแก่สังคมให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน ยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๑. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่
๒. ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาและบริการสังคม

๔. พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

41

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ งานบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๗๕
๘๐
๘๐
๘๕
๙๐

๑. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา

ร้อยละ

๒. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการวิจัย

ร้อยละ

๖๐

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๓. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

๗๐

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สงั คมกับกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
การวิจัยและทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาการ

42

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๑ จำ�นวนผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ

จำ�นวน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๐

๑๐

๑๐

๑๒

๑๕

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบ
๑. เร่งรัดการจัดทำ�แผนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
เกี่ยวข้อง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
๒. สนับสนุนและพัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย บริการสังคม
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ
๓. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาการ
นานาชาติ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

43

เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำ�รุงศิลป
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๑. จำ�นวนนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทีเ่ กิดจากการบูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

จำ�นวน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๐

๑๐

๑๐

๑๒

กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยการ บูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
ทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาการ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑. ระดับความสำ�เร็จของการนำ�หลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

ระดับ

ปีฐาน

๒

๓

๔

๕

๒. ระดับความสำ�เร็จของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ระดับ

ปีฐาน

๔

๔

๕

๕

๓. ระดับผลความสำ�เร็จของงานเป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒

ระดับ

ปีฐาน

๒

๓

๔

๕

๔. ระดับความสำ�เร็จของแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

ระดับ

๔

๔

๔

๕

๕

๕. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นตามแผนงบประมาณ

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๕

๑๐๐

๖. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ

ระดับ/คะแนน

๔

๔

๔

๕

๕

๗. ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

ระดับ

๔

๔

๔

๕

๕

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
๑. พัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักพระพุทธศาสนาประยุกต์ในการบริหารจัดการองค์กร
๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดและเทคโนโลยี

๔. กำ�กับติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
๖. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
๗. ส่งเสริมการใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
๘. พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร
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ข้อมูลระดับของตัวชี้วัดเกณฑ์กลาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม นวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)
ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)  
หน่วยนับ :  คะแนน
คำ�อธิบาย :
● ผู้ใช้บัณฑิต ให้หมายรวมถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทำ�งานเกี่ยวข้องด้วย
ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า ๕ ระดับ) ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทำ�งานเกี่ยวข้องด้วย จากการ
ประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) คือคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญา โท และปริญญา
เอก ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ๒. ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทางปัญญา ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ การประเมินคุณภาพบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามนวลักษณ์
ทั้ง ๙ ประการ คือ
๑) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
๒) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
๓) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
๔) มีความสามารถและทักษะด้านภาษา
๕) ใฝ่รู้ใฝ่คิด
๖) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
๗) มีโลกทัศน์กว้างไกล
๘) เป็นผู้นำ�ด้านจิตใจและปัญญา
๙) มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต และนวลักษณ์ คะแนนเต็ม ๕
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้ทางการศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนรู้
ตัวชี้วัด ๑.๔.๓  ความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย์ ที่มีต่อทรัพยากรทางการเรียนรู้ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
หน่วยนับ :  คะแนน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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คำ�อธิบาย :
● ทรัพยากรทางการเรียนรู้ ให้หมายรวมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น ข้อมูลสารสนเทศ สื่อทุกรูปแบบ
บุคลากร วัสดุ อาคาร สถานที่ เป็นต้น
● ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับคะแนนความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ ที่ได้จากการประเมินทรัพยากรทางการเรียนรู้ในแต่ละช่วงปีงบประมาณ
โดยการแยกพิจารณาความพึงพอในใน ๒ ด้าน คือ (๑)ความพึงใจด้านปริมาณ (๒)ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้คะแนนที่ได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ ที่มีต่อทรัพยากรทางการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่
ตัวชี้วัด ๕.๑.๑ ระดับความสำ�เร็จของการนำ�หลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
หน่วยนับ : ระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ ๑ มีการกำ�หนดหลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
ระดับ ๒ มีการรณรงค์และดำ�เนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกส่วนงานรับรู้และเข้าใจหลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
ระดับ ๓ มีส่วนงานระดับคณะหรือเทียบเท่านำ�หลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ ๖๐
ระดับ ๔ มีส่วนงานระดับคณะหรือเทียบเท่านำ�หลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐
ระดับ ๕ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้หลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ตัวชี้วัด ๕.๑.๒  ระดับความสำ�เร็จของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยนับ : ระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ ๑ มีการกำ�หนดและเผยแพร่แนวปฏิบัติของผู้บริหารตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
ระดับ ๒ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลตามที่กำ�หนดไม่น้อยกว่าระดับดี
ระดับ ๓ ผู้บริหารนำ�หลักธรรมาภิบาลตามที่กำ�หนดไปใช้ในการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่าระดับดี และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ระดับ ๔ มีการนำ�ผลการประเมินการนำ�หลักธรรมาภิบาล ไปปรับปรุงแนวปฏิบัติ
ระดับ ๕ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร เผยแพร่ต่อสาธารณชน
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ตัวชี้วัด ๕.๑.๓ ระดับผลความสำ�เร็จของงานเป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒
หน่วยนับ : ระดับ
คำ�อธิบาย :
● พิจารณาจากการที่หน่วยงานมีการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ ๑ ระดับผลสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับ ๒ ระดับผลสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔
ระดับ ๓ ระดับผลสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘
ระดับ ๔ ระดับผลสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒
ระดับ ๕ ระดับผลสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
ตัวชี้วัด ๕.๑.๔  ระดับความสำ�เร็จของแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
หน่วยนับ : ระดับ
คำ�อธิบาย
● พิจารณาจากผลสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร คือ
๑. แผนพัฒนาการผลิตบัณฑิต เช่น แผนพัฒนาหลักสูตร แผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนานิสิต เป็นต้น
๒. แผนพัฒนางานวิจัย
๓. แผนพัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๔. แผนพัฒนางานทะนุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. แผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร เช่น แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร แผนจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ ๑ ระดับผลสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับ ๒ ระดับผลสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔
ระดับ ๓ ระดับผลสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘
ระดับ ๔ ระดับผลสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ระดับ ๕ ระดับผลสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๕.๑.๖ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้คะแนนจากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ คะแนนเต็ม ๕
๕.๑.๗ ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
คำ�อธิบาย :
พิจารณาจากผลสำ�รวจระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยมีคณะกรรมการจัดทำ�แบบสำ�รวจและดำ�เนินการสำ�รวจ
ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร วัดจากแบบสำ�รวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑) สภาพการทำ�งาน เช่น ความพึงพอใจต่อโอกาสตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการทำ�งาน หรือมีความพึงพอใจในการทำ�งาน
๒) คุณภาพชีวิตการทำ�งาน คือ ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับ ชั่วโมงการทำ�งาน สภาพแวดล้อมการทำ�งาน ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำ�งาน ความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
เกณฑ์มาตรฐาน :
ระดับ ๑ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ ๑ - ๒๐
ระดับ ๒ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ ๒๑ - ๔๐
ระดับ ๓ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ ๔๑ - ๖๐
ระดับ ๔ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ ๖๑ - ๘๐
ระดับ ๕ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ ๘๑ – ๑๐๐
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

โครงสรางแผนพัฒนา มจร. ระยะที่ ๑๒
ปณิธาน
เอกลักษณ-อัตลักษณ
มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน

ปรัชญา

พันธกิจ

นวลักษณบัณฑิต

๕ ยุทธศาสตร
๑๒ เปาประสงค
๓๕ ตัวชี้วัด
๓๘ กลยุทธ

For What
ยุทธศาสตรที่ ๑

ยุทธศาสตรที่ ๒

ยุทธศาสตรที่ ๓

ยุทธศาสตรที่ ๔

ยุทธศาสตรที่ ๕

เปาประสงคที่ ๑.๑ = ๔ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๑.๒ = ๔ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๑.๓ = ๓ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๑.๔ = ๔ ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ ๒.๑ = ๑ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๒.๒ = ๒ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๒.๓ = ๓ ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ ๓.๑ = ๒ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๓.๒ = ๓ ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ ๔.๑ = ๑ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๔.๒ = ๑ ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ ๕.๑ = ๗ ตัวชี้วัด

๘ กลยุทธ

๕ กลยุทธ

๔ กลยุทธ

๘ กลยุทธ

๔ เปาประสงค
๑๕ ตัวชี้วัด

๓ เปาประสงค
๖ ตัวชี้วัด

๑๓ กลยุทธ

เปาประสงคที่ ๑.๑ = ๓ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๑.๒ = ๒ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๑.๓ = ๔ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๑.๔ = ๔ กลยุทธ

เปาประสงคที่ ๒.๑ = ๑ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๒.๒ = ๔ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๓.๓ = ๓ กลยุทธ

๒ เปาประสงค
๕ ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ ๓.๑ = ๔ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๓.๒ = ๑ กลยุทธ

๒ เปาประสงค
๒ ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ ๔.๑ = ๓ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๔.๒ = ๑ กลยุทธ

๑ เปาประสงค
๗ ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ ๕.๑ = ๘ กลยุทธ

How to
โครงการ.....

โครงการ.....

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการ.....

โครงการ.....

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

โครงการ.....

51

46

ิ ทยาลั
กระบวนการจั
าแผนพัฒฒ
นามหาว
ยฯยฯ
กระบวนการจัดดทํท�ำแผนพั
นามหาวิ
ทยาลั
กิ จกรรม

ระยะเวลา สถานทีA

สัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การ “จัดทําแผนพัฒนามหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลง ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๕๙
กรณราชวิ ทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ อาคารหอประชุม มวก.
๔๘ พรรษา
ระยะทีA ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ผูร้ ่วม

วิ ทยากร

หัวหน้าหรือผูแ้ ทนส่วนงาน
ทังc ส่วนกลางและภูมภิ าค

นางศิรวิ ชิ ดโนทัย

ผลการดําเนิ นการ : ได้ผลการวิ เคราะห์สภาพปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร โดยใช้ SWOT และกําหนดวิ สยั ทัศน์ และ
เป้ าประสงค์

สัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การคณะกรรมการดําเนิ นการ “จัดทํา
แผนพัฒนามหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย ในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะทีA ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔)

๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๕๙
ณ เดอะโซไซตีc อ.อุทยั จ.
อยุธยา

สัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การคณะทํางาน ทบทวนกระบวนการ “จัดทํา
แผนพัฒนามหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย ในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะทีA ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔)

๒๙ พฤศจิกายน๑ ธันวาคม ๕๙
ณ รอยัลล์ฮลิ ล์ จ.
นครนายก

คณะกรรมการดําเนินการฯ นางศิรวิ ชิ ดโนทัย
หรือผูแ้ ทน หัวหน้าส่วนงาน
ทีดB แู ลรับผิดชอบงานแผนฯ

ผลการดําเนิ นการ : ได้วิสยั ทัศน์ และเป้ าประสงค์ และตัวชีNวดั และแผนทีAยท
ุ ธศาสตร์
คณะทํางาน และผูแ้ ทนส่วน นางศิรวิ ชิ ดโนทัย
งานทังc ส่วนกลางและภูมภิ าค

ผลการดําเนิ นการ : ทบทวนวิ สยั ทัศน์ เป้ าประสงค์ ตัวชีNวดั แผนทีAยท
ุ ธศาสตร์ จัดทํากลยุทธ์ และผูร้ บั ผิ ดชอบ

วิ พากษ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช ๖ กันยายน ๖๐
วิ ทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ณ อาคารหอประชุม
มวก. ๔๘ พรรษา
ระยะทีA ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

คณะกรรมการจัดทําแผนฯ
ผูบ้ ริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าทีB และ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มBี หาวิทยาลัยเชิญ

- นางศิรวิ ชิ ดโนทัย
-รศ. ดร.ธีรยุทธ พึงB เทียร
-ดร.ธวัชชัย สมอเนืcอ

ผลการดําเนิ นการ : ได้ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับปรับปรุงจากการวิ พากษ์ เสนอต่อสภามหาวิ ทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบประกาศใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะทีA ๑๒ ตามร่างฯทีAเสนอ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๓
ภาคผนวก

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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58

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

