


 
 
 

แผนพฒันามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
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มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 



 
 

คาํนํา 
 
 
  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัมคีาํส ัง่ที่ ๑๔๖/๒๕๔๙ แต่งตัง้คณะกรรมการจดัทาํ

แผนพฒันามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัในช่วงแผนพฒันาการศึกษาระดบัอดุมศึกษาระยะ

ที ่๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) โดยมกีรอบอาํนาจหนา้ที ่๕ ประการ ไดแ้ก่ ๑) กาํหนดกรอบแนวทางและ

แนวนโยบายในการจดัทาํแผนพฒันามหาวทิยาลยัในช่วงแผนพฒันาการศึกษาระดบัอดุมศึกษาระยะที ่

๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)  ๒) พจิารณาใหข้อ้เสนอแนะและขอ้คิดเหน็แผนพฒันามหาวทิยาลยัในช่วง

แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาระยะที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)  ๓) จดัทาํกิจกรรมระดม

ความคดิ ศึกษา วเิคราะห ์ยกร่างเนื้อหาสาระของแผนพฒันามหาวทิยาลยัฯ ระยะที ่๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-

๒๕๕๔)  ๔) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานตามที่เห็นสมควร และ ๕) พจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบแผน เสนอคณะกรรมการกาํกบัดูแลนโยบายและแผนพฒันามหาวทิยาลยั 
  คณะกรรมการไดด้าํเนินการจดัเสวนาทางวชิาการครัง้แรกเมือ่วนัที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙  โดย

เชิญผูท้รงคุณวุฒิมาใหข้อ้คิดเห็น อาทิ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบณัฑิต, ดร.สุชาต ิ

เมอืงแกว้ รองเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ศ.ปรีชา ชา้งขวญัยืน, ดร.อาจอง 

ชุมสาย ณ อยุธยา และมกีารระดมความคิดเห็นไดห้ลกัการและนโยบายสาํหรบัเป็นกรอบแนวทางใน

การจดัทาํแผน ๘ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวจิยั ดา้นการ

บรกิารวชิาการแก่ชมุชน ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ดา้นการส่งเสรมิพระพทุธศาสนา ดา้นความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ และดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา  
  คณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางการจดัทาํแผน ใหค้วามเห็นชอบและใหน้ําเสนอเขา้

คณะกรรมการกาํกบัดูแลนโยบายและแผนพฒันามหาวทิยาลยัพจิารณาในคราวประชมุคร ัง้ที ่๑/๒๕๕๑ 

เมือ่วนัศุกรท์ี่ ๗ กนัยายน ๒๕๕๐ มมีติมอบใหก้องแผนงานดาํเนินการเตรียมเอกสาร ตัง้แต่ปรชัญา 

ปณิธาน พนัธกิจ วิสยัทศัน์ เพื่อระดมสมองในวนัที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ก่อนนําเขา้พิจารณาใน

คณะกรรมการกาํกบัฯ และสภามหาวทิยาลยัในการประชมุคร ัง้ต่อไป 

  กองแผนงานไดด้าํเนินการยกร่างแผนพฒันาฯ ตามมติคณะกรรมการกาํกบัฯ  โดยมุ่งเนน้

ความเป็นเลศิทางวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาท ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ มมีาตรฐานสากลในกรอบ

พนัธกิจหลกั ๔  ดา้นและไดน้าํขึ้นสู่เวทเีสวนาเป็นครัง้ที่ ๒ ในหวัเรื่อง “ทศิทางการจดัทาํแผนพฒันา

มหาวทิยาลยัฯ ระยะที ่๑๐” เมือ่วนัที ่๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๐ วทิยากรนาํประกอบดว้ยพระธรรมกติตวิงศ ์



(ทองด ีสุรเตโช) ราชบณัฑติ, รศ.ดร.ไทย ทพิยสุ์วรรณกลุ, ดร.พเิชษ ดรุงคเ์วโรจน ์โดยเชญิผูบ้รหิารท ัง้

ส่วนกลาง วทิยาเขต วทิยาลยั หอ้งเรียน และหน่วยวทิยบริการกว่า ๓๐๐ รูป/คน และร่วมกนัเสวนา

ในช่วงบา่ยเป็น ๔ กลุม่ คอื  
   กลุม่ที ่๑  การผลติบณัฑติและพฒันาบคุลากรดอีย่างมสีมรรถภาพ    
   กลุม่ที ่๒  การจดักระบวนการศึกษาและผลติผลงานวจิยัดอีย่างมคีณุภาพ 
   กลุม่ที ่๓  การบรกิารวชิาการดอีย่างมสุีขภาพ 
    กลุม่ที ่๔  การบรหิารจดัการดอีย่างมปีระสทิธภิาพ 
  คณะกรรมการโดยกองแผนงานไดส้รุปประเดน็จากเวทเีสวนา ตัง้แต่ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน ์

และยกร่างแผนตามกรอบพนัธกิจออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร ์และจดัทาํกลยุทธส์นบัสนุน จาํนวน ๒๔  

กลยุทธ ์ และไดน้าํเสนอคณะกรรมการกาํกบัดูแลนโยบายและแผนพฒันามหาวทิยาลยั ในคราวประชมุ

คร ัง้ที ่๑/๒๕๕๒ เมือ่วนัพธุที ่๘ เมษายน ๒๕๕๒  มมีตใิหเ้พิม่เตมิประเดน็ความเป็นนานาชาตเิขา้ใน

วสิยัทศัน ์จดัทาํกลยุทธแ์ละตวัชี้วดัรองรบั และนาํเสนอเขา้สภามหาวทิยาลยัในคราวประชุมคร ัง้ที่ ๓/

๒๕๕๒ เมือ่วนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ มมีตอินุมตัใิหใ้ชเ้ป็นแนวทางการดาํเนนิงานของมหาวทิยาลยั 

  แผนพฒันามหาวทิยาลยัฯ เล่มที่ท่านถอือยู่ในมอืนี้ ไดด้าํเนินการจดัทาํขึ้นตามลาํดบัข ัน้ตอน 

เพือ่เป็นแนวทางในการบริหารจดัการงานของมหาวทิยาลยั ใหด้าํเนินไปไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบันโยบาย

การพฒันาอุดมศึกษาของประเทศ  ในช่วงแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ. 

๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) โดยมุง่สู่ความเป็น “ศูนยก์ลางการศึกษาพระพทุธศาสนา” ทีเ่นน้การ “บูรณาการกบั

ศาสตรส์มยัใหม่” ควบคู่ไปกบัการ “พฒันาจิตใจและสงัคม” และมวีสิยัทศันท์ี่มุ่งเป็น “ศูนยก์ลาง

การศึกษาพระพทุธศาสนาระดบันานาชาติ ที่สรา้งคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ จดัการศึกษาและ

วจิยัดีอย่างมีคณุภาพ บรกิารวชิาการดีอย่างมีสขุภาพ และ บรหิารดีอย่างมีประสทิธิภาพ” 

 
 หวงัว่าเอกสารแผนพฒันามหาวิทยาลยัฉบบันี้   จะอํานวยประโยชน์ใหทุ้กส่วนงานของ

มหาวทิยาลยัใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน การบรหิาร และการปฏบิตังิานใหบ้รรลตุามเป้าหมายดว้ยด ี
 

 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

เมษายน ๒๕๕๒ 
 
 
 



สารบญั 
    หนา้ 
สว่นที่ ๑ บทนํา  ๑ 
 ๑.๑ ประวตัคิวามเป็นมาของมหาวทิยาลยั ๑ 
 ๑.๒ สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันามหาวทิยาลยั ในช่วงแผนพฒันา 
   การศึกษาระดบัอดุมศึกษา ระยะที ่๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ๔ 
 
สว่นที่ ๒ การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ๑๗ 
 ๒.๑ จดุแขง็ ๑๗ 
 ๒.๒ จดุอ่อน ๑๘ 
 ๒.๓ โอกาสการพฒันา ๑๘ 
 ๒.๔ ภาวะคกุคาม ๑๙ 
 
สว่นที่ ๓  แผนพฒันามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐-๒๕๕๔)๒๐ 
 ๓.๑ ปรชัญาของมหาวทิยาลยั ๒๐ 
 ๓.๒ ปณิธานของมหาวทิยาลยั ๒๐ 
 ๓.๓ วสิยัทศันม์หาวทิยาลยั ๒๐ 
 ๓.๔ พนัธกจิมหาวทิยาลยั ๒๐ 
 ๓.๕ วตัถปุระสงคก์ารจดัทาํแผนพฒันามหาวทิยาลยัฯ ระยะที ่๑๐ ๒๑ 
 ๓.๖ สรุปจาํนวนยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธใ์นแผนพฒันามหาวทิยาลยัฯ ระยะที ่๑๐ ๒๑ 
 
สว่นที่ ๔ ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นแผนพฒันามหาวิทยาลยัฯ ระยะที่ ๑๐ ๒๔ 
 ยุทธศาสตรท์ี ่๑ การผลติบณัฑติและการพฒันาบคุลากรทีม่คีณุธรรมนาํความรู ้ ๒๔ 
 ยุทธศาสตรท์ี ่๒ พฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอน ๒๔ 
 ยุทธศาสตรท์ี ่๓ พฒันาสถาบนัวจิยัพทุธศาสตรใ์หเ้ป็นศูนยป์ระสาน และทาํวจิยั 
                ดา้นพระพทุธศาสนานานาชาต ิ ๒๖ 
 ยุทธศาสตรท์ี ่๔ การบรกิารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาเชงิรุกทีต่อบสนอง 
                   ความตอ้งการของสงัคม ๒๗ 
 ยุทธศาสตรท์ี ่๕ ทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมอย่างย ัง่ยนื ๒๙ 
 ยุทธศาสตรท์ี ่๖ พฒันาระบบการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ ๒๙ 



สว่นที่ ๕ ตวับ่งช้ีเป้าหมายความสาํเรจ็และตวับ่งช้ีแผนปฏบิตักิารประจาํปี 
 กลยุทธท์ี ่๑  ๓๒ 
 กลยุทธท์ี ่๒ ๓๒ 
 กลยุทธท์ี ่๓ ๓๒ 
 กลยุทธท์ี ่๔ ๓๓ 

 กลยุทธท์ี ่๕ ๓๓ 
 กลยุทธท์ี ่๖  ๓๔ 
 กลยุทธท์ี ่๗ ๓๔ 

 กลยุทธท์ี ่๘ ๓๔ 
 กลยุทธท์ี ่๙ ๓๕ 
 กลยุทธท์ี ่๑๐ ๓๕ 
 กลยุทธท์ี ่๑๑ ๓๕ 

 กลยุทธท์ี ่๑๒ ๓๖ 
 กลยุทธท์ี ่๑๓ ๓๖ 

 กลยุทธท์ี ่๑๔ ๓๗ 
 กลยุทธท์ี ่๑๕ ๓๘ 
 กลยุทธท์ี ่๑๖ ๓๘ 
 กลยุทธท์ี ่๑๗ ๓๘ 

 กลยุทธท์ี ่๑๘ ๓๙ 

 กลยุทธท์ี ่๑๙ ๓๙ 

 กลยุทธท์ี ่๒๐ ๔๐ 

 กลยุทธท์ี ่๒๑ ๔๑ 
 กลยุทธท์ี ่๒๒ ๔๑ 
 กลยุทธท์ี ่๒๓ ๔๒ 
 กลยุทธท์ี ่๒๔ ๔๒ 
สรุปตวับง่ชี้เป้าหมายตามแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิารประจาํปี ๔๓ 
ภาคผนวก 
 ตวับง่ชี้ประกนัคณุภาพการศึกษา ๔๔ 
 คาํส ัง่ที ่๑๔๖/๒๕๔๙ ๔๘ 
 มตสิภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่๓/๒๕๕๒ ๕๒  



สว่นที่ ๑ 

 

บทนํา 

 
๑.๑ ประวตัคิวามเป็นมาของมหาวทิยาลยั 
 
 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นมหาวทิยาลยัสงฆท์ีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา

จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ ๕ ไดท้รงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ตัง้อยู่ ณ วดั

มหาธาตยุุวราชรงัสฤษฎิ์ และโปรดใหเ้รยีกว่า “มหาธาตวุทิยาลยั” เปิดสอนครัง้แรก เมือ่วนัที ่๘ พฤศจกิายน 

๒๔๓๒ ต่อมาวนัที่ ๑๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ทรงพระราชทานนามใหมว่่า “มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั” 
โดยมพีระราชประสงคใ์หใ้ช ้“เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสําหรบัพระภิกษุสามเณรและ

คฤหสัถ”์  
 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ พระพมิลธรรม (ชอ้ย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดสีงฆว์ดัมหาธาตุยุวราชรงัสฤษฎิ์ 
ไดจ้ดัประชมุพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย จาํนวน ๕๗ รูป เพือ่ดาํเนินการจดัการศึกษาพระไตรปิฎกและวชิา

ช ัน้สูง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โดยเปิดสอนระดบัปริญญาตรีคร ัง้

แรก เมือ่วนัที ่๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และดาํเนินการจดัการศึกษามาโดยลาํดบั 
 พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมออกคาํส ัง่เรื่อง “การศึกษาของมหาวทิยาลยัสงฆ ์พทุธศกัราช ๒๕๑๒” 

และเรื่อง สภาการศึกษาของคณะสงฆ ์พทุธศกัราช ๒๕๑๒” ส่งผลใหม้หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัมสีถานะ

เป็นสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยโดยสมบูรณ ์
 พ.ศ.๒๕๒๗ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที่ ๙ โดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรฐัสภา ทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัิกาํหนดวทิยฐานะผูส้าํเร็จวชิาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.

๒๕๒๗ ระบุไวใ้นมาตรา ๔ (๓) ว่า “ใหผู้ส้าํเร็จวชิาการพระพทุธศาสนาตามหลกัสูตรปริญญาพุทธศาสตร

บณัฑติ มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์มวีทิยฐานะช ัน้ปรญิญาตร ีเรยีกว่า “พทุธศาสตร

บณัฑติ” ใชอ้กัษรย่อวา่ “พธ.บ.”  
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้

โปรดกระหม่อมใหต้ราพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่๑๑๔ ตอนที ่๕๑ 

ก ลงวนัที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ กาํหนดเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรฐั มฐีานะเป็นนิติบุคคล กาํหนด

สถานภาพและวตัถปุระสงค ์(ตามมาตรา ๖) ไว ้“ใหเ้ป็นสถานศึกษาและวิจยั มีวตัถปุระสงคใ์หก้ารศึกษา 

วิจยั ส่งเสริมและใหบ้ริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหสัถ ์รวมทัง้การทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม” 



 ๒ 

  ผลจากความเป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐั ตามพระราชบญัญตัิดงักล่าว ทาํใหม้หาวทิยาลยัมี

ความเป็นอิสระในการบริหารงานการจดัการศึกษา สามารถพฒันาโครงสรา้งและระบบการบริหารจดัการ

องคก์รใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัภารกิจของมหาวทิยาลยัไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ โดยไดแ้บ่งส่วนงานเพื่อ

รบัผดิชอบภาระงานของมหาวทิยาลยัออกเป็นระดบัต่างๆ ดงัน้ี 
  ๑. ส่วนงานระดบัคณะ สาํนกั สถาบนัม ี๙ ส่วนงาน ประกอบดว้ย 
   ๑) สาํนกังานอธกิารบด ี
   ๒) บณัฑติวทิยาลยั 
   ๓) คณะพทุธศาสตร ์
   ๔) คณะครุศาสตร ์
   ๕) คณะมนุษยศาสตร ์
   ๖) คณะสงัคมศาสตร ์
   ๗) สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร ์
   ๘) สาํนกัหอสมดุและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ๙) สาํนกัส่งเสรมิพระพทุธศาสนาและบรกิารสงัคม 
  ๒. ส่วนงานระดบัวทิยาเขต ม ี๑๐ วทิยาเขต ประกอบดว้ย 
   ๑) วทิยาเขตหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 
   ๒) วทิยาเขตเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

   ๓) วทิยาเขตนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 
   ๔) วทิยาเขตขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

   ๕) วทิยาเขตนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 
   ๖) วทิยาเขตอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 

   ๗) วทิยาเขตแพร่ จงัหวดัแพร่ 
   ๘) วทิยาเขตสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์
   ๙) วทิยาเขตพะเยา จงัหวดัพะเยา 
   ๑๐) วทิยาเขตบาฬศึีกษาพทุธโฆส จงัหวดันครปฐม 
  ๓. ส่วนงานระดบัวทิยาลยัม ี๕ แห่ง ประกอบดว้ย 
   ๑) วทิยาลยัสงฆเ์ลย จงัหวดัเลย 

   ๒) วทิยาลยัสงฆน์ครพนม จงัหวดันครพนม 

   ๓) วทิยาลยัสงฆล์าํพนู จงัหวดัลาํพนู 

   ๔) วทิยาลยัสงฆน์ครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

   ๕) วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิราช จงัหวดัพษิณุโลก 



 ๓

  ๔. สถาบนัสมทบ ม ี๖ แห่ง ประกอบดว้ย 
   ๑) วทิยาลยัพระพทุธศาสนาดองกกุ ชอนบอบ สาธารณรฐัเกาหล ี
   ๒) มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนาซนิจู สาธารณรฐัไตห้วนั 
   ๓) มหาปญัญาวทิยาลยั วดัถาวรวราราม อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   ๔) สถาบนัพระพทุธศาสนานานาชาตศิรลีงักา 
   ๕) ศูนยก์ารศึกษาพระอาจารยพ์รหัม ประเทศสงิคโปร ์
   ๖) วทิยาลยัพระพทุธศาสนาสงิคโปร ์



 ๔ 

๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพฒันามหาวิทยาลยั ในช่วงแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ระยะที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) จาํแนกตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยัท ัง้ ๔ ดา้น ดงัน้ี 
  
   ๑.๒.๑ การจดัการศึกษาศาสนศึกษา ม ี๖ กลยุทธ ์๓๑ มาตรการ 
 
 กลยุทธท์ี ่๑ มุง่ขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา ปรชัญา แก่พระภกิษุสามเณร

และคฤหสัถท์ ัว่ไปท ัง้ส่วนกลางและวทิยาเขต โดยวางมาตรการในการขยายเป้าหมายการรบันิสิตหลกัสูตร

ระดบัปรญิญาตรรีอ้ยละ ๑๐ ระดบัมหาบณัฑติ รอ้ยละ ๒๐ ต่อปี 
 ผลการดาํเนินการ เป้าหมายการเพิ่มจาํนวนนิสติระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาเดมิ เป็นรอ้ยละ ๑๐ 

ไดผ้ลการวเิคราะห ์ค่าเฉลีย่รวม ๕ ปี = รอ้ยละ -๑.๒๐ เป้าหมายการเพิ่มจาํนวนนิสติระดบัปริญญาโท ใน

สาขาวชิาเดมิ เป็นรอ้ยละ ๒๐ ไดผ้ลการวเิคราะห ์ค่าเฉลีย่รวม ๕ ปี = รอ้ยละ ๑๓.๐๗   
 เป้าหมายการเพิม่จาํนวนนิสติระดบัปรญิญาตร ีในสาขาวชิาใหม ่เป็นรอ้ยละ ๑๐ ไดผ้ลการวเิคราะห ์

ค่าเฉลีย่รวม ๕ ปี = รอ้ยละ ๒๖.๗๗   
 เป้าหมายการเพิม่จาํนวนนิสติระดบัปรญิญาโท ในสาขาวชิาใหม ่เป็นรอ้ยละ ๒๐ ไดผ้ลการวเิคราะห ์

ค่าเฉลีย่รวม ๕ ปี = รอ้ยละ ๑๘.๓๔   
 เป้าหมายการเพิม่จาํนวนนิสติระดบัปรญิญาเอก เป็นรอ้ยละ ๒๐ ไดผ้ลการวเิคราะห ์ค่าเฉลีย่รวม = 

รอ้ยละ ๑๙.๐๘ 

 ผลการดาํเนินงานตามแผนงานดา้นการผลติบณัฑิต ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาได ้

กาํหนดอตัราการสูญเสยีไวใ้นระดบัปรญิญาตรไีมเ่กนิรอ้ยละ ๒๕ ผลการดาํเนินการ พบว่ามผูีส้าํเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาของหลกัสูตรรอ้ยละ ๗๕.๑๗, ๗๔.๕๐, ๖๘.๓๑, ๖๕.๒๙ และ ๗๘.๕๐ ในปี ๒๕๔๕, ๒๕๔๖, 

๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ตามลาํดบั ค่าเฉลีย่ ๕ ปี = ๗๒.๓๕ อตัราการสูญเสยีเฉลีย่ ๕ ปี = ๒๗.๖๕ 

 ผลผลติระดบัมหาบณัฑติ ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา กาํหนดอตัราการสูญเสยีไวไ้ม่เกิน
รอ้ยละ ๓๐ ผลการดาํเนินการ พบว่ามผูีส้าํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสูตรรอ้ยละ ๗๑, ๕๐, ๕๗.๕๓, 

๒๐.๖๙ และ ๒๔.๖๗ ในปี ๒๕๔๕, ๒๕๔๖, ๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ตามลาํดบั ค่าเฉลีย่ ๕ ปี = ๔๔.๗๘ 

อตัราการสูญเสยีเฉลีย่ ๕ ปี = ๕๕.๒๒ 

 ผลผลติระดบัดุษฎบีณัฑติ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัการผลติมหาบณัฑติ ผลการดาํเนินการ พบว่า ปี

การศึกษา ๒๕๔๘ (พธ.ด.รุ่นที่ ๑) รบัเขา้ศึกษาปีการศึกษา ๒๕๔๖ จาํนวน ๑๔ รูป สาํเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลากาํหนดของหลกัสูตร จาํนวน ๓ รูป อตัราการสูญเสียและสาํเร็จการศึกษาชา้กว่ากาํหนดของ

หลกัสูตรรอ้ยละ ๗๘.๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ (พธ.ด.รุ่นที ่๒) รบัเขา้ศึกษาในปี ๒๕๔๗ สาํเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาของหลกัสูตรจาํนวน ๔ รูป อตัราการสูญเสยีและสาํเร็จการศึกษาชา้กว่ากาํหนดของหลกัสูตรรอ้ยละ 

๗๗.๗๘ 



 ๕ 

 จาํนวนบณัฑติทีม่โีอกาสไดส้นองงานกจิการคณะสงฆร์อ้ยละ ๕๐ และไดร้บัการศึกษาต่อรอ้ยละ ๕๐

 ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยักาํหนดใหนิ้สติทีศึ่กษาครบตามจาํนวนหน่วยกิต ตอ้งออกปฏบิตัศิาสนกิจ

ทกุรูป/คน ยกเวน้นิสติชาวต่างประเทศ จงึนบัเป็นการสนองงานคณะสงฆแ์ละสงัคมรอ้ยละ ๑๐๐ ส่วนจาํนวน

บณัฑติทีศึ่กษาต่อ ยงัไมม่กีารสาํรวจขอ้มลู 
 ผูใ้ชบ้ณัฑติมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติท ัง้ในดา้นความรูค้วามสามารถ และความประพฤต ิค่าเฉลีย่ ๓.๗๑ 

จากรายงานการวจิยัเรื่อง ตดิตามและประเมนิผลประสทิธภิาพของผูส้าํเร็จการศึกษา มจร (รุ่นที ่๑-๔๕) ผลการศึกษา

พบว่า จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาที่ยงัดาํรงสมณเพศรอ้ยละ ๕๕.๕ และลาสกิขารอ้ยละ ๔๔.๕ โดยผูท้ี่ดาํรงสมณเพศ

อยู่ส่วนใหญ่ปฏิบตัิงานดา้นการเผยแผ่ รองลงมาคือดา้นการศึกษา สาํหรบัคุณสมบตัิของบณัฑิต แยกประเด็น

ออกเป็น ๑) ความเขา้ใจสภาพของสงัคมและการประยุกตพ์ทุธศาสนใ์หเ้ขา้กบัสงัคมไทย มผีลประเมนิในระดบัด ี๒)

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาองักฤษ มีผลประเมินค่อนขา้งตํา่ ๓) 

ความสามารถในการสรา้งความน่าเชื่อถอืและความไวว้างใจ ผลประเมนิอยู่ในระดบัสูง ฯลฯ 
 โครงการเปิดหลกัสูตรสาขาวชิาใหม่ ระดบัปริญญาโท (บณัฑิตวทิยาลยั วทิยาเขต วทิยาลยั และ

สถาบนัสมทบ) มหาวทิยาลยัไดเ้ปิดดาํเนินการจาํนวน ๒ สาขาวิชา ไดแ้ก่ ๑. พุทธศาสตรมหาบณัฑิต 

(วปิสัสนาภาวนา) วทิยาเขตบาฬศึีกษาพทุธโฆส และ ๒. พทุธศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัประศาสนศาสตร)์ คณะ

สงัคมศาสตร ์ส่วนหลกัสูตรนานาชาต ิและระดบัปรญิญาเอก ไมม่กีารเปิดดาํเนินการในสาขาวชิาใหม ่
 

 กลยุทธท์ี ่๒ ปรบักระบวนการผลติบณัฑติโดยใชก้ลไกประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมอื มผีล

การดาํเนินการดงัน้ี 
 มาตรการที่ ๑ ปรบัปรุงหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบัใหไ้ดม้าตรฐานสากลและสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสงัคม และหน่วยงานทีใ่ชบ้ณัฑติ ผลการดาํเนินการ ปรบัปรุงหลกัสูตรจาํนวน ๔ หลกัสูตร จดัทาํ

หลกัสูตรใหม ่จาํนวน ๖ หลกัสูตร  
 มาตรการที่ ๒ ปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั จดัใหม้กีารฝึกอบรม

ศึกษาดูงาน ดา้นพระพทุธศาสนา และศาสตรส์าขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ล ัย 

ดาํเนินการพฒันาบุคลากรสายวิชาการในแต่ละสาขาวิชา เฉลี่ยปีละ ๒๙๐ รูป/คน และมกีารประเมนิการ

จดัการเรียนการสอนโดยนิสติเป็นรายปี (เฉพาะส่วนกลาง ไดแ้ก่บณัฑติวทิยาลยั คณะพทุธศาสตร ์คณะครุ

ศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร)์ ค่าเฉลีย่รวม ๔ ปี (๒๕๔๕-๒๕๔๘) เท่ากบั ๓.๖๔ คะแนน 

จากระดบัการประเมนิ ๑-๕  
 มาตรการที่ ๓ ดํา เ นินการเปิดหลกัสูตรระด ับประกาศนียบ ัตร เพื่อบริการวิชาการดา้น

พระพทุธศาสนาและศาสตรส์าขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง ผลการดาํเนินการ มหาวทิยาลยัมเีป้าหมายการเปิดดาํเนินการ
จาํนวน ๑๒ หลกัสูตร มเีป้าหมายรวม จาํนวน ๑๙๙,๑๖๐ รูป/คน มผูีเ้ขา้เรยีนรวม ๖๒,๑๗๙ รูป/คน ผลการ

ดาํเนินการตํา่กวา่เป้า จาํนวน ๑๓๖,๙๑๘ รูป/คน บรรลผุลตามเป้าหมายรอ้ยละ ๓๑.๒๒ 



 ๖ 

 ท ัง้น้ีเน่ืองจากไม่มขีอ้มูลผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรวนัอาทติย ์ในส่วนภูมภิาค จาํนวน ๗๕ แห่ง และ

บางหลกัสูตร เช่น ประกาศนียบตัรภาษาองักฤษ ประกาศนียบตัรภาษาญี่ปุ่ น บางส่วนงานยงัไมเ่ปิดดาํเนินการ 

เน่ืองจากไมม่คีวามพรอ้ม หรอืมผูีส้นใจเรยีนนอ้ยมาก 
 สาํหรบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรบรหิารกิจการคณะสงฆ ์มเีป้าหมายรวมตลอดแผน จาํนวน ๒,๕๐๐ 

รูป มีผูเ้ขา้เรียนจาํนวน ๑,๗๓๗ รูป ผลการดาํเนินการตํา่กว่าเป้าหมายจาํนวน ๗๖๓ รูป บรรลุผลตาม

เป้าหมายคดิเป็นรอ้ยละ ๖๙.๔๘ 
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัฯ ไดเ้ปิดดาํเนินการใหม่ในหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิปสัสนาภาวนา 

จาํนวน ๑ หลกัสูตร มเีป้าหมายรบัเขา้ปี ๒๕๔๙ เป็นปีแรก จาํนวน ๖๐ รูป/คน มผูีเ้ขา้เรียนจาํนวน ๘๐ รูป/

คน ผลการดาํเนินการสูงกวา่เป้าหมายจาํนวน ๒๐ รูป/คน บรรลผุลเกนิเป้าหมายคดิเป็นรอ้ยละ ๑๓๓.๓๓ 

 มาตรการที่ ๔ ใหท้นุการศึกษาแก่นิสติทีม่คีวามจาํเป็นดา้นเศรษฐกิจท ัง้ส่วนกลางและวทิยาเขต ผล
การดาํเนินการ มหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรทนุแด่นิสติต ัง้แต่ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ รวม ๒,๙๗๑ ทนุ  
 มาตรการที ่๕ จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นอาจารย ์บคุลากรของมหาวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัในประเทศ

และต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ผลการดาํเนินการ มหาวทิยาลยัไดด้าํเนินการส่งบคุลากรไปเป็นวทิยากรพเิศษ
ในมหาวทิยาลยัหลายแห่ง โดยเฉพาะวทิยาลยัทีเ่ป็นสถาบนัสมทบในต่างประเทศ 
 มาตรการที่ ๖ จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นนิสติระหว่างมหาวทิยาลยัท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผล

การการดาํเนินการ มหาวทิยาลยัสนบัสนุนใหบ้ณัฑติที่จบการศึกษาแลว้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ณ 

สถาบนัสมทบ และประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยี 

 มาตรการที่ ๗ จดัใหม้กีารต ัง้ชมรม ชุมนุม และกิจกรรมของคณะกรรมการนิสติของมหาวทิยาลยั

เพือ่ปฏบิตักิจิกรรมวชิาการ และการสรา้งประสบการณใ์นการทาํงานในลกัษณะองคค์ณะบคุคลใหม้บีคุลกิภาพ

และจริยาวตัรที่สมบูรณ์ ผลการดาํเนินงานเป็นการดาํเนินการชมรมและชุมนุมที่มอียู่เดมิต ัง้แต่ปี ๒๕๓๒ 

จาํนวน ๗ ชมรม มสีมาชกิดาํเนินกจิกรรมจาํนวน ๙๗๐ รูป/คน 
 มาตรการที่ ๘ จดัใหม้ีระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาเกี่ยวกบัการเรียนการสอน ชมรม ชุมนุมภายใน

มหาวทิยาลยั และวทิยาเขตอย่างเขม้แขง็ ผลการดาํเนินงาน จดัใหม้กีิจกรรมแนะแนวการศึกษา มนิีสติเขา้

ร่วมกจิกรรมรวม ๕ ปี จาํนวน ๘,๖๗๑ รูป 
 มาตรการที่ ๙ ส่งเสริมใหนิ้สิตไดร้ิเริ่มกิจกรรมการพฒันาการเรียนรูใ้นมหาวิทยาลยัและสงัคม

ภายนอกอย่างเหมาะสม ผลการดาํเนินงาน มหาวทิยาลยัส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาการเรียนรู ้จาํนวน ๒ 

โครงการ ไดแ้ก่ โครงการกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร และโครงการส่งนิสติสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 
 มาตรการที่ ๑๐ จดัใหม้หีนงัสอื ตาํรา เอกสารสื่อการศึกษา เพื่อใชใ้นการศึกษาอย่างเพยีงพอกบั

จาํนวนอาจารยแ์ละนิสติ ผลการดาํเนินการ จากการสาํรวจหนงัสอืจากหอ้งสมดุท ัง้ส่วนกลางและวทิยาเขต 

มหาวิทยาลยัมีหนงัสือรวม ๒๘๘,๖๐๙ เล่ม ปี ๒๕๔๘ มีนิสิตรวม ๘,๙๐๓ รูป/คน ตามเกณฑป์ระกนั



 ๗ 

 
 กลยุทธท์ี่ ๓ ปรบักลไกทางกายภาพ ปฏิรูปองคก์ร และกระบวนการบริหารจดัการทุกระดบัเพื่อ

บูรณาการ มผีลการดาํเนินการดงัน้ี 
 มาตรการที่ ๑ ปรบัปรุงพฒันาดา้นกายภาพ โดยเฉพาะอาคารสถานที่ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ 

ท ัง้ส่วนกลางและวทิยาเขต ผลการดาํเนินงาน มหาวทิยาลยัดาํเนินการเป็นไปตามเป้าหมายกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

โดยดาํเนินโครงการก่อสรา้งในส่วนกลางแลว้เสร็จจาํนวน ๘ โครงการ กาํลงัดาํเนินการจาํนวน ๒ โครงการ 

รวมพื้นทีใ่ชส้อยเพิม่ขึ้นจาํนวน ๕๒,๓๖๑ ตารางเมตร ในส่วนวทิยาเขต ดาํเนินโครงการแลว้เสร็จจาํนวน ๒๒ 

โครงการ รวมมพีื้นทีใ่ชส้อยเพิม่ขึ้นในช่วงแผนพฒันาฯ จาํนวน ๓๖,๒๗๖ ตารางเมตร  
 มาตรการที่ ๒ พฒันาระบบงานมหาวทิยาลยั ๔ ระบบ คือ ระบบงานบุคคล งานงบประมาณ งาน

พสัดุ งานการเงนิ โดยนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยเพือ่ใหม้คีวามคล่องตวั และสอดคลอ้งกบัสภาพ

ปจัจบุนั ผลการดาํเนินงาน โดยภาพรวมดาํเนินการแลว้รอ้ยละ ๗๕  
 มาตรการที่ ๓ ปรบัปรุงระบบการบริหารงาน บริหารเงนิงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหาร

วิชาการของมหาวิทยาลยั เพื่อการบริหารที่มีความคล่องตวั และมีประสิทธิภาพ ผลการดาํเนินงาน 

มหาวิทยาลยัดาํเนินการออกระเบียบเพิ่มขึ้นจาํนวน ๑๐ ฉบบั ออกขอ้บงัคบั จาํนวน ๙ ฉบบั และออก

ประกาศจาํนวน ๔๓ ฉบบั 
 มาตรการที่ ๔ จดัต ัง้กองทุนมหาวทิยาลยั ในลกัษณะกองทุนคงยอดเงนิตน้ โดยการระดมทุนจาก

หน่วยงานภาครฐั และเอกชน ชุมชน ทอ้งถิ่น ศิษยเ์ก่าและประชาชนท ัว่ไป ผลการดาํเนินงาน มหาวทิยาลยั

ออกระเบยีบว่าดว้ยกองทนุสนบัสนุนการวจิยั เมือ่ปี ๒๕๔๘ ปจัจบุนั มเีงนิกองทนุจาํนวน ๓,๐๗๖,๗๖๕.๙๔ 

บาท (สามลา้นเจ็ดหมืน่หกพนัเจ็ดรอ้ยหกสบิหา้บาทเกา้สบิสี่สตางค)์ และมลูนิธิวทิยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช วดั

พระศรรีตันมหาธาต ุพษิณุโลก ปี ๒๕๔๙ มเีงนิสะสม ณ สิ้นปี จาํนวน ๑๓,๓๔๔,๕๕๖.๐๙ บาท (สบิสามลา้น

สามแสนสีห่มืน่สีพ่นัหา้รอ้ยหา้สบิหกบาทเกา้สตางค)์ 

 มาตรการที ่๕ ปรบัปรุงโครงสรา้งอตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน และระบบสวสัดกิารอื่น ๆ เพือ่

สรา้งขวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิานและแข่งขนัไดก้บัสถาบนัอุดมศึกษาอื่น ผลการดาํเนินงาน งานปรบัปรุง

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํส ัง่ และประกาศของมหาวทิยาลยั ใหค้รอบคลุมเรื่องโครงสรา้งอตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง 

ค่าตอบแทน และระบบสวสัดกิารอื่น ๆ มหาวทิยาลยัไดอ้อกระเบยีบจาํนวน ๓ ระเบยีบ และไดด้าํเนินการ

จดัต ัง้กองทนุสาํรองเลี้ยงชพี ซึง่จดทะเบยีนแลว้ เมือ่ปี ๒๕๔๖  
 มาตรการที่ ๖ จดัใหม้ีกองทุนพฒันาอาจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลยัดา้นการศึกษาต่อ 

ฝึกอบรม ดูงานท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ผลการดาํเนินงาน มหาวทิยาลยั มกีารจดัสรรงบประมาณ

ดาํเนินการโครงการพฒันาบคุลากรดา้นการศึกษาต่อและดูงานเป็นประจาํทกุปีอย่างเพยีงพอ 



 ๘

 มาตรการที ่๗ พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัใหพ้รอ้มรบัการ

ตรวจสอบภายนอกตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ผลการดาํเนินงาน มกีารดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาและมคู่ีมอืระบบประกนัคุณภาพการศึกษาพทุธศกัราช ๒๕๔๗ ประกอบการประเมนิ 
 มาตรการที่ ๘ พฒันาผูต้รวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ท ัง้ส่วนกลางและวทิยาเขตใหม้คีวาม

พรอ้มที่จะดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดาํเนินงาน มี

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายใน จาํนวน ๑๘ รูป/คน 

 มาตรการที่ ๙ ใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน

อย่างต่อเน่ือง และนาํผลการตรวจสอบคุณภาพภายในและผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มาใชใ้น

กระบวนการจดัสรรงบประมาณ การยกระดบัการศึกษา การขยายสาขาวชิาทุกระดบั และการขยายการรบั

คฤหสัถเ์ขา้ศึกษาท ัง้ส่วนกลางและวทิยาเขต เพื่อเร่งสรา้งแรงจูงใจ กระบวนการพฒันาที่เป็นธรรม ผลการ

ดาํเนินงาน มหาวทิยาลยัไดท้าํการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในครัง้ที่ ๑ โดยอาศยัคู่มอืการประกนั

คุณภาพ พทุธศกัราช ๒๕๔๔ แลว้นาํมาปรบัปรุงเกณฑแ์ละตวัชี้วดัแยกเป็นสายงานปฏบิตักิารสอน และสาย

งานสนบัสนุนการสอน แลว้จดัทาํเป็น SAR ของมหาวทิยาลยั สาํหรบัรองรบัการตรวจสอบและประเมนิ

คุณภาพภายนอก โดยคณะผูป้ระเมนิจาก สมศ 
 
 กลยุทธท์ี ่๔ พฒันาทรพัยากรบคุคลทกุกลุม่ ทกุระดบั มผีลการดาํเนินการดงัน้ี 
 มาตรการที่ ๑ พฒันาบุคลากร ๔ กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ที่ และลูกจา้งในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยใหค้รอบคลุมเน้ือหา ๓ เรื่อง คือ ๑) ความรูค้วามสามารถ ๒) ทศันคต ิและ ๓) ทกัษะในการบริหารจดัการ

และการปฏบิตังิาน อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ผลการดาํเนินงาน มหาวทิยาลยัมกีารส่งผูบ้ริหารทกุระดบัไปเขา้

ร่วมฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถและทกัษะในการบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอนและการ

ปฏิบตัิงาน ในหลกัสูตรที่หน่วยงานภายนอกจดัเป็นประจาํทุกปี อย่างไรก็ตาม โครงการพฒันาผูบ้ริหารของ

มหาวทิยาลยั อยู่ในระหว่างการดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร ส่วนโครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ ไดด้าํเนินการ
ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี ๒๕๔๘ จาํนวน ๖๓ รูป/คน ปี ๒๕๔๙ จาํนวน ๗๓ รูป/คน 
 มาตรการที ่๒ พฒันาบคุลากรสายปฏบิตักิารวชิาชพีรอ้ยละ ๒๐ ของบคุลากรสายปฏบิตักิารท ัง้หมด 

เพือ่ศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโท ในสาขาทีม่หาวทิยาลยัขาดแคลนและตรงกบัภารกิจของส่วนงานทีส่งักดั ผล

การดาํเนินการ จาํนวนบุคลากรสายปฏบิตัิการวชิาชีพ ไดร้บัการส่งเสริมใหศึ้กษาในระดบัที่สูงขึ้นรวม ๑๒๖ 

รูป/คน คดิเป็นรอ้ยละ ๕๖ ของบคุลากรสายปฏบิตักิารท ัง้หมด ๒๕๕ รูป/คน 

 มาตรการที่ ๓ พฒันาบุคลากรสายวิชาการรอ้ยละ ๒๕ ของบุคลากรท ัง้หมด และสนบัสนุน

ทนุการศึกษาสาขาพทุธศาสตรร์อ้ยละ ๖๐ สาขาครุศาสตร ์สาขามนุษยศาสตร ์และสาขาสงัคมศาสตร ์รอ้ยละ 

๔๐ และจดัทาํตวัชี้วดัใหอ้าจารยม์วุีฒิการศึกษาสดัส่วนปริญญาเอกต่อปริญญาโท เท่ากบั ๔๐%: ๖๐% เมือ่

สิ้นแผนพฒันามหาวิทยาลยั ระยะที่ ๙ ผลการดาํเนินงาน มหาวิทยาลยัมบีุคลากรระดบัปริญญาตรีหรือ



 ๙

 มาตรการที่ ๔ พฒันาอตัรากาํลงับุคลากรมหาวิทยาลยัฝ่ายบรรพชิตใหม้สีดัส่วนต่อฝ่ายคฤหสัถ์

เท่ากบัรอ้ยละ ๖๐ ต่อรอ้ยละ ๔๐ ผลการดาํเนินการ เมือ่สิ้นสุดแผนฯ ระยะที่ ๙ มหาวทิยาลยัมบีุคลากรที่

เป็นบรรพชติจาํนวน ๒๘๘ รูป คฤหสัถ ์จาํนวน ๔๒๕ คน คดิเป็นอตัราส่วนเท่ากบั ๔๐.๓๙: ๕๙.๖๑ 
 มาตรการที่ ๕ พฒันาอตัรากาํลงัสายวิชาการใหม้สีดัส่วนอาจารยต่์อนิสิตเท่ากบั ๑:๒๗ ในสาขา

สงัคมศาสตร ์๑:๒๒.๕ ในสาขาศึกษาศาสตร ์และ ๑:๑๐ ในระดบับณัฑติวทิยาลยั ผลการดาํเนินงาน จาํนวน

นิสติปี ๒๕๔๘ รวมทุกส่วนงานรวมท ัง้สิ้น ๘,๙๐๓ รูป/คน จาํนวนอาจารยปี์ ๒๕๔๙ รวม ๓๕๐ รูป/คนคิด

เป็นอตัราส่วนเฉลีย่เท่ากบั ๑: ๒๔ 
 มาตรการที่ ๖ พฒันาอตัรากําลงัสายวิชาการใหม้ีสดัส่วนต่อสายปฏิบตัิการเท่ากบั ๒:๑ ผลการ

ดาํเนินงาน บคุลาการสายวชิาการจาํนวน ๓๕๐ รูป/คน สายปฏบิตัจิาํนวน ๒๕๕ รูป/คน รวมท ัง้สิ้น ๖๐๕ รูป/คน 

อตัราส่วน ๒:๑ เท่ากบั ๔๐๓: ๒๐๒ สายวชิาการจงึขาดอยู่จาํนวน ๕๓ อตัราและสายปฏบิตักิารเกนิอยู่ ๕๓ อตัรา  
 
 กลยุทธท์ี ่๕ พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ประโยชนท์กุดา้น มผีลการดาํเนินการดงัน้ี  
 มาตรการที่ ๑ เร่งพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัใหค้รอบคลุมท ัง้ ๓ ดา้น คือ 

Hard-ware People-ware Software และสามารถเชื่อมต่อเครอืข่ายระหว่างส่วนกลางกบัวทิยาเขต วทิยาลยั

สงฆ ์สถาบนัสมทบ หอ้งเรยีนและสถาบนัอดุมศึกษาอืน่ ๆ ผลการดาํเนินงาน  
 ๑.๑ โครงการจดัหาและตดิต ัง้เครื่องมอือปุกรณเ์ครอืขา่ย MCUnet  
  ๑.๑.๑ ดาํเนินการวงระบบเครือข่ายส่วนกลาง (วดัมหาธาต,ุ วดัศรีสุดาราม, วงันอ้ย อยุธยา) 

แบบ LAN และ ไรส้าย ใชง้านไดท้กุพื้นที ่
  ๑.๑.๒ เชื่อมโยงส่วนกลาง (๓ แห่ง) วทิยาเขต ๙ แห่ง, วทิยาลยั ๕ แห่ง, อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ ๑๘ แห่ง (วดัมหาธาตุ, วงันอ้ย, กระทรวงศึกษาธิการ) วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง, 
หอ้งเรยีน ๑๓ แห่ง, หน่วยวทิยบรกิาร ๒ แห่ง 
 ๑.๒ โครงการพฒันาระบบงานหอ้งสมดุอเิลกทรอนิกส ์
  ๑.๒.๑ จดัซื้อโปรแกรม VTLS ๑๖ User สาํหรบัวทิยาเขตหลกั E-Lib ใชง้านในหอ้งสมดุ
ส่วนกลาง ๒ แห่ง, วทิยาเขต ๑๐ แห่ง, วทิยาลยั ๕ แห่ง, หอ้งเรยีน ๑๓ แห่ง, หน่วยวทิยบรกิาร ๒ แห่ง 
  ๑.๒.๒ จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรเ์พือ่บรรณารกัษท์าํงานและบรกิารสบืคน้-ยมืคนื ๘๙ เครื่อง 
  ๑.๒.๓ จดัซื้อเครื่อง Server รองรบัฐานขอ้มลูกลาง ๘ เครื่อง 

  ๑.๒.๔ จดัซื้อเครื่องอ่านบารโ์คด๊ ๑๕ เครื่อง 
  ๑.๒.๕ จดัอบรมการใชร้ะบบ ๘ ครัง้ 
 



 ๑๐ 

 ๑.๓ โครงการพฒันาบคุลากรคอมพวิเตอร ์
  ๑.๓.๑ หลกัสูตรการนาํเสนอผลงานดว้ยเพาเวอรพ์อ้ยทส์าํหรบัคณาจารย ์๒ ครัง้รวม ๖๔ รูป/

คน 
  ๑.๓.๒ สาํหรบัผูดู้แลระบบเครอืขา่ย ๑ ครัง้ ๓๕ คน 
  ๑.๓.๓ สาํหรบัผูดู้แลเวบ็ไซต ์จาํนวน ๒ ครัง้ 
 ๑.๔ โครงการพฒันาสือ่คอมพวิเตอรช่์วยสอน (CAI) 
  ๑.๔.๑ ดาํเนินการพฒันาเน้ือหา ๕ วชิา โดยการสมัมนา จาํนวน ๒ ครัง้ ผูเ้ขา้ร่วม ๑๙๒ รูป/คน 
  ๑.๔.๒ จดัทาํหนงัสอือเิลคทรอนิกส ์(E-Books) จาํนวน ๒๐,๐๐๐ หนา้  
  ๑.๔.๓ การผลติสื่อ CAI มหาวทิยาลยัไดด้าํเนินการพฒันาเน้ือหา ๕ วชิา โดยการสมัมนา 

จาํนวน ๒ ครัง้ ผูเ้ขา้ร่วม ๑๙๒ รูป/คน, E-Books ๒๐,๐๐๐ หนา้, ส่วนการดาํเนินการจดัทาํ CAI ยงัไม่
สามารถดาํเนินการได ้เน่ืองจากความไมพ่รอ้มของเน้ือหา 
 ๑.๕ โครงการพฒันาสือ่ธรรมนิเทศ มหาวทิยาลยัไดด้าํเนินการจดัทาํฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ ์on-line 
จาํนวน ๗๔ หวัเรื่อง หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์online จาํนวน ๒๘ หวัเรื่อง เสยีงบรรยายธรรม online จาํนวน 

๔๐ หวัเรื่อง และวดีทีศัน ์on-line จาํนวน ๗๖ หวัเรื่อง 
 ๑.๖ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการพฒันาเน้ือหาดา้นพระพทุธศาสนา ไดแ้ก่ หนงัสอืธรรมโฆส ๒๐,๐๐๐ หนา้ (Full Text 
Search) และหนงัสอืธรรมของพทุธทาสภกิข ุจาํนวน ๒๔ เลม่ ออนไลนบ์นเวบ็ไซต ์
 ๑.๗ โครงการพฒันาหอ้งปฏิบตัิคอมพิวเตอร์ส ําหรบันิสิต ดําเนินการจดัทําหอ้งปฏิบตัิการ

คอมพวิเตอรส์าํหรบันิสติขนาด ๒๑ ทีน่ ัง่ อปุกรณก์ารเรยีนการสอนพรอ้มวางระบบภายในหอ้งจาํนวน ๗ แห่ง  
 ๑.๘ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูมหาวทิยาลยั (ระบบบรจิาค) อยู่ระหวา่งการพฒันา 
 ๑.๙ โครงการพฒันาระบบงานทะเบยีนนิสติ ดาํเนินการพฒันาระบบทะเบยีนนิสติส่วนขยายสาํหรบั

วทิยาเขต วทิยาลยั หอ้งเรยีน หน่วยวทิยบรกิารและสถาบนัสมทบ  
 

 กลยุทธท์ี ่๖ ขยายส่วนงานใหม ่เพือ่กระจายโอกาสทางการศึกษา มผีลการดาํเนินการดงัน้ี  
 มาตรการที่ ๑- ๒ ดาํเนินการจดัทาํแผนการขยายโอกาสทางการศึกษา และ ดาํเนินการจดัต ัง้

วทิยาลยั ผลการดาํเนินงาน คณะกรรมการกาํกบัดูแลนโยบายและแผน ไดด้าํเนินการออกขอ้บงัคบัจาํนวน ๓ 

ฉบบั และไดด้าํเนินการเปิดวทิยาลยัจาํนวน ๑ แห่ง หอ้งเรยีนจาํนวน ๖ แห่ง หน่วยวทิยบรกิารจาํนวน ๔ แห่ง  
 มาตรการที่ ๓ สนบัสนุนใหห้อ้งเรียนจดัการเรียนการสอนครบ ๒ สาขาวชิา และมนิีสติไม่นอ้ยกว่า 

๒๐๐ รูป ผลการดาํเนินงาน หอ้งเรียนที่ดาํเนินการเปิดจาํนวน ๒ สาขาวชิาตามเป้าหมาย จาํนวน ๒ แห่ง 

(หอ้งเรียนวดัสระทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ และหอ้งเรียนวดัพระแกว้ จงัหวดัเชียงราย) มนิีสติจาํนวน ๒๐๐ รูป/



 ๑๑ 

 มาตรการที ่๔ สนบัสนุนใหห้อ้งเรยีนจดัต ัง้กองทนุมลูนิธ ิเพือ่งานจดัการศึกษาศาสนศึกษา งานวจิยั 

งานบริการวชิาการแก่ชุมชน และงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ดว้ยตน้ทุนไม่นอ้ยกว่า ๑๐ ลา้นบาท และ

สามารถจดัหากองทนุหมนุเวยีนในแต่ละปี ไมน่อ้ยกว่า ๕ ลา้นบาท ผลการดาํเนินงาน มลูนิธมิหาจฬุาลงกรณ

ราชวทิยาลยั ยอดสะสม ณ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๙ จาํนวน ๖,๘๔๖,๗๔๔.๒๕ บาท และมลูนิธวิทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิ
ราช วดัพระศรรีตันมหาธาต ุพษิณุโลก มยีอดสะสม ณ สิ้นปี ๒๕๔๙ จาํนวน ๑๓,๓๔๔,๕๕๖.๐๙ บาท 

 มาตรการที ่๕ รบัสถาบนัสมทบ วทิยาลยัทางพระพทุธศาสนา หรอืศูนยก์ารศึกษาท ัง้ในประเทศ และ

ต่างประเทศ เพื่อสมทบเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลยั ผลการดาํเนินงาน มหาวิทยาลยัรบัสถาบนัสมทบ 

จาํนวน ๒ แห่ง  
 
 ๑.๒.๒ ผลงานวจิยั และถ่ายทอดเทคโนโลย ีม ี๗ กลยุทธ ์๒๓ มาตรการ 
 
 กลยุทธท์ี ่๑ พฒันาสถาบนัวจิยัพทุธศาสตรใ์หเ้ป็นศูนยก์ลางการวจิยั มผีลการดาํเนินการดงัน้ี 
 มาตรการที่ ๑ จดัต ัง้กองทนุวจิยัขึ้นในมหาวทิยาลยั เพื่อระดมทนุท ัง้ในงบประมาณ และเงนิรายได ้

ของมหาวทิยาลยัใหไ้ดส้ดัส่วนเป็นรอ้ยละ ๕ ของงบประมาณอุดหนุนท ัง้หมดมาส่งเสริมการวจิยั ผลการ

ดาํเนินงาน มหาวทิยาลยัจดัสรรเงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยัต ัง้แต่ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ เฉลีย่รอ้ยละ ๒.๓๘ ต่อปี 
 มาตรการที่ ๒ ยกระดบังานวจิยัใหเ้ป็นแผนงานวจิยั พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อกาํหนด

ทศิทาง ปริมาณและคุณภาพงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ใหส้อดคลอ้งกบัทรพัยากร และความตอ้งการของ

สงัคม ผลการดาํเนินงาน การจดัทาํขอ้เสนอโครงการวจิยัประจาํปี สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร ์ไดม้กีารวเิคราะห ์

กล ัน่กรองและจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละทศิทางของ

มหาวทิยาลยั 
 มาตรการที่ ๓ พฒันาศกัยภาพ ขดีความสามารถในการวจิยัของคณาจารยข์องมหาวทิยาลยั วทิยา

เขต วทิยาลยัใหม้ากขึ้น ผลการดาํเนินงาน สถาบนัวจิยัพทุธศาสตรไ์ดจ้ดัโครงการอบรมนกัวจิยัปี ๒๕๔๗ มี

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวน ๘๐ รูป/คน ปี ๒๕๔๘ มผูีเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวน ๖๐ รูป/คน 
 มาตรการที ่๔ สนบัสนุนใหม้กีารประชมุสมัมนาเพือ่เสนอผลงานวจิยัของมหาวทิยาลยัเป็นประจาํทกุ

ปี ผลการดาํเนินการ ปี ๒๕๔๖ มผูีเ้สนอผลงานวจิยัจาํนวน ๘ เรื่อง มผูีเ้ขา้ร่วมประมาณ ๑๐๐ รูป/คน ปี 

๒๕๔๘ มผูีเ้สนอผลงานวจิยั จาํนวน ๑ เรื่อง มผูีเ้ขา้ร่วมประมาณ ๖๐ รูป/คน 
 มาตรการที ่๕ จดัใหม้กีารเผยแพร่ผลงานวจิยัของมหาวทิยาลยัสู่สงัคมภายนอกเป็นระยะ ๆ ผลการ

ดาํเนินงาน จดัพมิพง์านวจิยัวทิยานิพนธ ์จาํนวน ๙ หวัเรื่อง รวมจาํนวนพมิพก์วา่ ๑๑,๐๐๐ เลม่ 



 ๑๒ 

 มาตรการที่ ๖ ส่งเสริมใหนิ้สิตบณัฑิตวิทยาลยั ไดท้าํวิจยัในสาขาวิชาที่จ ําเป็นต่อการพฒันา

พระพทุธศาสนาและสงัคม ผลการดาํเนินงาน ปี ๒๕๔๖ ไดส้นบัสนุนทนุทาํวทิยานิพนธจ์าํนวน ๑๐ ทนุ ทนุละ 

๕๐,๐๐๐ บาท จาํนวน ๑ ทนุ ทนุละ ๓๐,๐๐๐ บาท จาํนวน ๙ ทนุ รวมเป็นเงนิ ๓๒๐,๐๐๐ บาท  
 ปี ๒๕๔๗ ไดส้นบัสนุนงบประมาณใหก้บังานวจิยับณัฑติศึกษา จาํนวน ๘ ทนุ ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

จาํนวน ๗ ทนุ ทนุละ ๓๐,๐๐๐ บาท จาํนวน ๑ ทนุ รวมเป็นเงนิ ๒๐๕,๐๐๐ บาท 
 
 กลยุทธท์ี่ ๒ มุ่งส่งเสริมใหม้ีการวิจยัสาํหรบัอาจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลยั มีผลการ

ดาํเนินการดงัน้ี 
 มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมงานวจิยัของมหาวทิยาลยั โดยมตีวัชี้วดัคอืงบประมาณที่สนบัสนุนในแต่ละปี 

ผลการดาํเนินงาน ปี ๒๕๔๕ มหาวทิยาลยั ไดร้บังบประมาณอุดหนุนจากรฐับาล จาํนวน ๒,๖๙๗,๕๐๐ บาท 

ปี ๒๕๔๖ ไดร้บังบประมาณอุดหนุนจากรฐับาล จาํนวน ๖,๕๐๗,๓๖๐ บาท ปี ๒๕๔๗ ไดร้บังบประมาณ

อุดหนุนจากรฐับาล จาํนวน ๗,๒๖๒,๗๒๐ บาท ปี ๒๕๔๘ ไดร้บังบประมาณอุดหนุนจากรฐับาล จาํนวน 

๑๓,๘๙๘,๓๐๐ บาท ปี ๒๕๔๙ ไดร้บังบประมาณอดุหนุนจากรฐับาล จาํนวน ๑๑,๒๕๘,๐๐๐ บาท 
 มาตรการที ่๒ งานสนบัสนุนทนุการวจิยัเพือ่รกัษาสถานภาพตาํแหน่งทางวชิาการ โดยมตีวัชี้วดัที ่ทนุ

สนบัสนุนการวจิยัใหอ้าจารยแ์ละบคุลากรทีส่นใจในการทาํงานวจิยั  ผลการดาํเนินงาน มหาวทิยาลยั

ไดจ้ดัสรรทนุอดุหนุนการวจิยัใหอ้าจารยแ์ละบคุลากรทีส่นใจเป็นประจาํทกุปี 

 มาตรการที ่๓ โครงการร่วมมอืทางวชิาการดา้นการวจิยักบัมหาวทิยาลยัท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผล

การดาํเนินงาน ปี ๒๕๔๙ ไดด้าํเนินโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งจาํนวน ๓ โครงการ 
 
 กลยุทธท์ี ่๓ มุง่สนบัสนุนหลกัสูตรบณัฑติศึกษาทีเ่นน้การทาํวจิยัมากขึ้น มผีลการดาํเนินการดงัน้ี 
 มาตรการที่ ๑ สนบัสนุนงบประมาณใหก้บังานวจิยับณัฑติศึกษาเพิ่มมากขึ้น ผลการดาํเนินงาน ปี 

๒๕๔๖ ไดส้นบัสนุนทนุทาํวทิยานิพนธจ์าํนวน ๑๐ ทนุ ทนุละ ๕๐,๐๐๐ บาท จาํนวน ๑ ทนุ ทนุละ ๓๐,๐๐๐ 

บาท จาํนวน ๙ ทนุ รวมเป็นเงนิ ๓๒๐,๐๐๐ บาท  
 ปี ๒๕๔๗ ไดส้นบัสนุนงบประมาณใหก้บังานวจิยับณัฑติศึกษา จาํนวน ๗ ทนุ ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงนิ ๑๗๕,๐๐๐ บาท 
 
 กลยุทธท์ี่ ๔ มุ่งสนบัสนุนการวจิยัร่วมกบัภาคเอกชนและหน่วยงานของรฐัอื่น ๆ มหาวทิยาลยัไม่ได ้

ดาํเนินสาํหรบักลยุทธน้ี์อย่างเป็นรูปธรรม 

 



 ๑๓ 

 กลยุทธ์ที่ ๕ มุ่งสนบัสนุนงานวิจยั โดยมีการเผยแพร่ภายในประเทศและต่างประเทศผลการ

ดาํเนินงาน งานวจิยัที่ดาํเนินการเสร็จแลว้ ยงัไม่มกีารจดัพมิพเ์ผยแพร่  ส่วนงานวจิยัที่จดัพมิพเ์ผยแพร่เป็น

ประจาํทกุปี เป็นงานวจิยัวทิยานิพนธ ์รวม ๙ หวัเรื่อง นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัยงัไดจ้ดัประชุมวชิาการระดบั

นานาชาตทิ ัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นประจาํทกุปี  
 กลยุทธท์ี่ ๖ มุ่งสนบัสนุนใหใ้ชก้ลไกทางการวจิยัเขา้ไปมสี่วนร่วมในการแกป้ญัหาทางสงัคมและ

ชมุชน มผีลการดาํเนินการ มหาวทิยาลยัไดด้าํเนินงานวจิยัจาํนวน ๔๘ โครงการ  

    
 ๑.๒.๓ ผลงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม ม ี๑ กลยุทธ ์๙ มาตรการ 
 
 กลยุทธท์ี่ ๑ เร่งรดัการบริการวิชาการแก่ชุมชุนอย่างกวา้งขวาง โดยวางมาตรการ และผลการ

ดาํเนินการดงัน้ี 
 มาตรการที่ ๑ โครงการจดัต ัง้กองทุนเพื่อการส่งเสริมพระพทุธศาสนาและบริการวชิาการแก่ชุมชน 

มหาวทิยาลยั ดาํเนินการจดัต ัง้และดาํเนินการจาํนวน ๒ กองทนุ และมลูนิธจิาํนวน ๒ มลูนิธ ิ

 มาตรการที่ ๒ สนบัสนุนใหส้าํนกัส่งเสรมิพระพทุธศาสนาและบริการสงัคม ร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่น 

และรบัหน่วยอิสระที่ทาํกิจกรรม การเผยแผ่วิชาการดา้นพระพุทธศาสนาเขา้สมทบ หรือสนบัสนุนทุนแก่

หน่วยงานอสิระทีท่าํหนา้ทีน้ี่ สรุปผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  
- โครงการอบรมพระนกัเผยแผ่ธรรมทางวทิยุและโทรทศัน ์มผูีผ้่านการอบรมรวม ๒๔๖ รูป 
- โครงการส่งเสรมินิสติปฏบิตัศิาสนกจิอาสาพฒันาสงัคม รวม ๘,๐๖๒ รูป 
- งานรบัหน่วยงานอสิระทีท่าํกิจกรรมการเผยแผ่วชิาการดา้นพระพทุธศาสนาเขา้สมทบ มสีถาบนั

ทีเ่ขา้สมทบ จาํนวน ๑ แห่ง  
 มาตรการที ่๓ สนบัสนุนใหส้าํนกัส่งเสรมิพระพทุธศาสนาและบรกิารสงัคม จดัทาํระบบการเก็บขอ้มลู

สารสนเทศ ผลติสื่อการเผยแผ่ต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม และมเีครือข่ายการเรียนรูท้ี่สนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

และการศึกษาตามอธัยาศยั สรุปผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
- โครงการแปลและจดัพิมพค์มัภีร ์ทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัดําเนินการจดัพิมพ์

พระไตรปิฎกจาํนวน ๒,๐๐๐ ชดุ จดัพมิพค์มัภรีส์ทัทาวเิสสจาํนวน ๒๔ หวัเรื่อง ๆ ละ ๒,๐๐๐ 

เลม่ รวมท ัง้สิ้น ๔๘,๐๐๐ เลม่ 
- โครงการศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบา้น ปจัจุบนัมหาวิทยาลยัมีศูนยศึ์กษา

พระพทุธศาสนาประเทศเพื่อนบา้นที่เปิดและดาํเนินการ ๒ แห่ง (วทิยาเขตเชียงใหม่และวทิยา

เขตหนองคาย) 
- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น มเียาวชนเขา้อบรมตามโครงการรวม ๔ ปี ( ๒๕๔๕ – 

๒๕๔๘ ) จาํนวน ๓๑๙,๑๔๑ รูป/คน  



 ๑๔ 

- โครงการพระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขา (ธรรมจาริก) มพีระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขาดาํเนิน

กิจกรรมตามโครงการรวม ๕ ปี (๒๕๔๕–๒๕๔๙) จาํนวน ๑๕๙ รูป โครงการบณัฑติปฏบิตัิ

ศาสนกจิบรเิวณชายแดน จาํนวน ๑๙ รูป 

- โครงการผลติสือ่สนบัสนุนการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ในปี ๒๕๔๘ มหาวทิยาลยั โดยโรงเรยีน

พทุธศาสนาวนัอาทติย ์ดาํเนินการผลติสื่อการสอนจาํนวน ๔ รายการ ไดแ้ก่ ๑.ดนตรีไทย ๒. 

มารยาทไทย ๓. ศาสนพธิ ี๔. นาฏศิลป์  
- โครงการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวทิยาลยั โดยฝ่ายกิจการต่างประเทศ ดาํเนินการ

ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รวม ๕ ปี มผูีผ้่านอบรมในโครงการจาํนวน ๒๗๔ รูป 
- โครงการจดัสอนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยแ์ก่เด็กและเยาวชน มเียาวชนผ่านการศึกษาตาม

หลกัสูตรรวมจาํนวน ๕๘๐ คน (ขอ้มลูเฉพาะส่วนกลาง) 
 มาตรการที่ ๔ จดัใหม้ีหลกัสูตรฝึกอบรมและพฒันาความรู  ้และประสบการณ์ดา้นวิชาการ

พระพทุธศาสนาแก่ชมุชนทอ้งถิน่ และหน่วยงานของรฐัและเอกชนเป็นประจาํ สรุปผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  
- โครงการศูนยฝึ์กอบรมวิปสัสนากรรมฐานแก่พระสงฆแ์ละประชาชนท ัว่ไป มีพระสงฆแ์ละ

ประชาชนท ัว่ไปเขา้อบรมรวม ๑,๓๒๑ รูป/คน 
- โครงการเผยแผ่ศีลธรรมนาํสู่สงัคมโดยมตีวัชี้วดัที่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสรุปขอ้มูลจากรายงานที่

ไดร้บัจากส่วนงานต่างๆ รวม ๕ ปี จาํนวน ๕๒๙,๕๒๕ คน  

 มาตรการที่ ๕ พฒันาและสรา้งสื่อเพื่อเผยแผ่งานวิชาการพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลยัให ้

แพร่หลาย สรุปผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
- โครงการจดัทาํซดีรีอมพระไตรปิฎกฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั อยู่ระหวา่งการดาํเนินการ 

 มาตรการที่ ๖ ปรบัระบบใหบ้ริการวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา การบริหารงานพระพุทธศาสนาที่

ทนัสมยัแก่คณะสงฆ ์สรุปผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
- โครงการเผยแผ่ธรรมทางวทิยุและโทรทศัน ์มหาวทิยาลยั โดยฝ่ายประชาสมัพนัธด์าํเนินการ

ผลิตรายการออกอากาศสรุปรวม ๒,๕๒๓ ช ัว่โมง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการ

ออกอากาศผ่านอนิเตอรเ์น็ต ๓ สถานี (วดัมหาธาต,ุ วทิยาเขตนครราชสมีา, วทิยาเขตขอนแก่น) 

ตลอด ๒๔ ช ัว่โมง 

 มาตรการที ่๗ จดัใหม้กีระบวนการสรา้งงานส่งเสรมิพระพทุธศาสนาในมหาวทิยาลยัขึ้น และมคีวาม

พรอ้มในการชี้นาํสงัคมในทางที่ถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัศาสนธรรม โดยมโีครงการที่สนบัสนุนมาตรการน้ี 

ปรากฏผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
- โครงการจดันิทรรศการเน่ืองในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาและวนัสาํคญัของชาติ โดยมี

ตวัชี้วดัที่จาํนวนคร ัง้ในการจดั สรุปขอ้มลูไดด้งัน้ี ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ จดันิทรรศการปีละ ๑ ครัง้ 

ผูร้บับริการประมาณ ๑,๐๐๐- ๕,๐๐๐ คน ปี ๒๕๔๕ เป็นตวัแทนมหาเถรสมาคม จดั



 ๑๕ 

 มาตรการที่ ๘ สรา้งเครือข่ายความร่วมมอืในการส่งเสรมิพระพทุธศาสนา และการใหบ้รกิารวชิาการ

กบัองคก์รพระพทุธศาสนาระดบันานาชาต ิและหน่วยงานชุมชนทอ้งถิ่นใหม้ากขึ้น โดยมโีครงการที่สนบัสนุน

มาตรการน้ี สรุปผลการดาํเนินงานโครงการประชมุสมัมนาผูน้าํสูงสุดทางศาสนา ทีส่าํคญัดงัน้ี  
- อธิการบดีและคณะเดินทางไปประชุมพุทธศาสนาโลก ที่ประเทศจีน มีผูน้าํศาสนาจาก ๔๑ 

ประเทศเขา้ร่วมประชมุ 
- คณะผูแ้ทนมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เขา้ร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง 

“Buddhism in the New Era: Chances and Challenges” จดัโดย Vietnam Buddhist 
Research Institute, Vietnam Buddhist University ณ เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 

- อธิการบดแีละคณะ เดนิทางไปร่วมประชุม International Buddhist Conference ณ เมอืง

แคนดี้ ประเทศศรลีงักา 
- โครงการประชุมผูน้าํทางศาสนา มผูีน้าํศาสนาจากนานาชาตเิดนิทางมาประชุม ณ ประเทศไทย 

มากกวา่ ๕๐ รูป/คน 
- โครงการประชุมสมัมนาวชิาการ งานวสิาขบูชา วนัสาํคญัสากลแห่งโลก ปี ๒๕๔๘ มผูีน้าํชาว

พทุธจาก ๔๑ ประเทศมผูีเ้ขา้ร่วมประชมุกวา่ ๑,๕๐๐ รูป/คน ปี ๒๕๔๙ มผูีน้าํชาวพทุธจาก ๔๕ 

ประเทศ มผูีเ้ขา้ร่วมประชมุกวา่ ๑,๕๐๐ รูป/คน 
- โครงการประชมุนานาชาตวิา่ดว้ยพระพทุธศาสนาเถรวาทและมหายาน ปี ๒๕๔๗ มผูีน้าํชาวพทุธ 

นกัปราชญแ์ละนกัวชิาการทางพระพทุธศาสนา จาก ๑๗ ประเทศ จาํนวน ๘๐๐ รูป/คน เขา้ร่วม

ประชมุ ณ ศูนยป์ระชมุสหประชาชาต ิภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก กรุงเทพมหานคร 
 มาตรการที ่๙ จดัใหม้ศูีนยฝึ์กอบรมปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานขึ้นในมหาวทิยาลยั วทิยาเขต วทิยาลยั

สงฆ ์สถาบนัสมทบ และหอ้งเรียน เพื่อเป็นสถานปฏบิตัิธรรม และอบรมจิตใจแก่คณาจารย ์บุคลากร และ

ประชาชนท ัว่ไป โดยมโีครงการที่สนบัสนุนมาตรการน้ี ปรากฏผลการดาํเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบตัิ

วปิสัสนากรรมฐานแก่เจา้หนา้ที่คณาจารย ์นิสติ นกัศึกษา นกัเรียน และประชาชนท ัว่ไป ผลการดาํเนินงาน 

สรุปขอ้มลูได ้ดงัน้ี 
- โครงการปฏบิตัิวปิสัสนากมัมฏัฐานสาํหรบัพระสงฆแ์ละประชาชนท ัว่ไป มผูีเ้ขา้อบรมรวม 

๑,๓๒๑ รูป/คน 



 ๑๖

- โครงการปฏบิตัวิปิสัสนากมัมฏัฐานสาํหรบับคุลากรของมหาวทิยาลยั มผูีเ้ขา้อบรมรวม ๑๕๖ 

รูป/คน 

- โครงการปฏบิตัวิธิสีอนพระพทุธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศ (I.B.M.C) มผูีเ้ขา้อบรมรวม ๕๙๓ 

รูป/คน 
 ๑.๒.๔ ผลงานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ม ี๑ กลยุทธ ์๕ มาตรการ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๑ รณรงค์ใหพ้ระสงัฆาธิการ ผูน้ําชุมชน ผูน้ําทอ้งถิ่น มีความรู  ้ความเขา้ใจใน

ศิลปวฒันธรรม ภมูปิญัญาของชมุชนและทอ้งถิน่ 
มผีลการดาํเนินการดงัน้ี 
- โครงการอบรมพระสงัฆาธกิารเพือ่การอนุรกัษศ์าสนวตัถ ุมผูีเ้ขา้ร่วมโครงการรวม ๒,๐๗๔ รูป 
- โครงการรวบรวมศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เพื่อการศึกษาคน้ควา้ประจําถิ่น 

มหาวทิยาลยั โดยกองแผนงานประมวลรายงานจากส่วนงานต่าง ๆ พบว่าตลอดแผนงาน มี

ศิลปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่เฉลีย่ปีละ ๕๑ รายการ 
- โครงการปริวตัรอกัษรขอม-ธรรม มหาวทิยาลยัฯ โดยวทิยาเขตอุบลราชธานี ดาํเนินการปริวตัิ

อกัษรขอม-ธรรม ปีละ ๑๒ เรื่อง รวม ๖๐ เรื่อง 
- โครงการรวบวรรณกรรมอสีาน มหาวทิยาลยัฯ โดยวทิยาเขตอุบลราชธานี ดาํเนินการรวบรวม

วรรณกรรมอสีาน ปีละ ๒๐ เรื่อง รวม ๑๐๐ เรื่อง 
- โครงการส่งเสริมภูมปิญัญาลา้นนา มหาวิทยาลยัฯ โดยวิทยาเขตเชียงใหม่ดาํเนินการอบรม

ส่งเสรมิภมูปิญัญาลา้นนาปีละ ๒๐๐ รูป/คนรวม ๑,๐๐๐ รูป/คน 
- โครงการอนุรกัษป่์าและพฒันาสิ่งแวดลอ้ม โดยมีตวัชี้ วดัที่จาํนวนตน้ไมท้ี่ปลูกในแต่ละปี 

มหาวทิยาลยั ฯ ดาํเนินการปลูกตน้ไมร้วม ๔,๓๐๐ ตน้  
- โครงการสวนสมนุไพรและแพทยแ์ผนไทย โดยมตีวัชี้วดัที่ผูเ้ขา้อบรมในโครงการ มผูีเ้ขา้ร่วม

โครงการตลอดแผนงานรวม ๓,๑๘๑ รูป/คน  

- โครงการจดัต ัง้หอพทุธศิลป์และพพิธิภณัฑป์ระจาํถิ่น ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัมหีอพทุธศิลป์ที่เปิด

และดาํเนินการจาํนวน ๖ แห่ง  
- โครงการสบืสานประเพณีและวฒันธรรมภาคใต ้ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

โดยมีตวัชี้ วดัที่จ ํานวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการสืบสานประเพณีในแต่ละปีตลอดแผนงาน รวม 

๑๙,๘๐๐ รูป/คน 
- โครงการฝึกอบรมพระสงัฆาธิการ หลกัสูตรประกาศนียบตัร สาขาวชิาการบริหารกิจการคณะ

สงฆ ์มผูีเ้ขา้ศึกษารวม ๑,๓๓๑ รูป 
 



 ๑๗ 

 
สว่นที่ ๒ 

 

การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม (SWOT) มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 
  จากผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาจะพบว่า มที ัง้กลยุทธท์ีบ่รรลุเป้าหมายและไมบ่รรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้

ไว ้ดงันัน้ การวางแผนพฒันามหาวทิยาลยัในช่วงแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาระยะที่ ๑๐ (พ.ศ.

๒๕๕๐-๒๕๕๔) จงึไดว้เิคราะหผ์ลการดาํเนินงานที่ผ่านมาและสภาพแวดลอ้มในปจัจบุนั สรุปเป็นจดุเด่น จดุ

ดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามเพือ่นาํไปสู่การจดัทาํแผนพฒันาไดด้งัน้ี 

 
๒.๑ จุดแข็ง (Strength) 

  ๒.๑.๑ มหาวทิยาลยัมคีวามเป็นอสิระในการบริหารจดัการ สามารถออกแบบและพฒันาระบบการ

บริหารจดัการใหม้ปีระสทิธิภาพ ยดืหยุ่น คล่องตวั โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ ภายใตก้ลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

  ๒.๑.๒ มหาวทิยาลยัมชีื่อเสยีงและเกียรติคุณทางดา้นการจดัการศึกษาและการบริการวชิาการดา้น

พระพุทธศาสนาเป็นที่ปรากฏท ัง้ในและต่างประเทศ ผ่านกระบวนการบริการวิชาการและการผลติบณัฑิต

ออกไปรบัใชส้งัคมและคณะสงฆไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  ๒.๑.๓ มหาวทิยาลยัสามารถปรบัระบบการรบันิสติ ใหค้รอบคลุมการรบันิสติคฤหสัถเ์ขา้ศึกษาทุก

สาขาวชิา เพือ่รองรบัการขยายการศึกษาข ัน้พื้นฐานออกเป็น ๑๒ ปี  
  ๒.๑.๔ หลกัสูตรการจดัการศึกษามเีน้ือหาสาระครอบคลุมวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาท ัง้ภาคทฤษฎ ี

และภาคปฏบิตั ิและสอดคลอ้งกบัปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน ์เป้าหมายการผลติบณัฑติของมหาวทิยาลยัและ

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ทีมุ่ง่พฒันาใหค้นไทยเป็นคนเก่ง ด ีมคีวามสุข 

นาํไปสู่สงัคมเอื้ออาทรและสมานฉนัท ์
  ๒.๑.๕ มหาวทิยาลยัไดร้บัความร่วมมอืและการสนบัสนุนจากคณะสงฆแ์ละประชาชนท ัว่ไปใหเ้ปิด

การศึกษาเพือ่พฒันาคณะสงฆแ์ละประชาชนท ัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ 

  ๒.๑.๖ มหาวทิยาลยัมสีงัคมเป็นฐานในการระดมทรพัยากรและมศีกัยภาพในการระดมทรพัยากร

เพือ่การดาํเนินงาน 

  ๒.๑.๗ มหาวทิยาลยัมเีป้าหมายที่ชดัเจนในการสนบัสนุนอาจารยใ์หม้คีวามรูค้วามสามารถในการ

ปฏบิตัภิารกจิผ่านกระบวนการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน พฒันางานวจิยั และศึกษาต่อท ัง้ในและต่างประเทศ 
  ๒.๑.๘ มหาวิทยาลยัมีความชํานาญในการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษา การ

ประชมุสมัมนาวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาระดบันานาชาต ิ



 ๑๘ 

๒.๒ จุดออ่น (Weakness)  
  ๒.๒.๑ มหาวทิยาลยัขาดการประเมนิหลกัสูตรและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติอย่างต่อเน่ือง เพือ่

นาํไปสู่การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
  ๒.๒.๒ สดัส่วนตาํแหน่งอาจารยต่์อตาํแหน่งวชิาการยงัไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามระบบ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๒.๓ ความสามารถในการผลติผลงานทางวชิาการและการวจิยัของมหาวทิยาลยัยงัไม่ถงึระดบั

มาตรฐานสากล 
  ๒.๒.๔ นิสติมคีวามแตกต่างในดา้นวุฒิการศึกษา วยัวุฒิ จึงเป็นอุปสรรคในการพฒันา ท ัง้ในดา้น

ความรู ้ความสามารถ เจตคต ิและทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
  ๒.๒.๔ รอ้ยละของนิสิตที่สาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละสาขาวิชายงัตํา่กว่า

เป้าหมายทีก่าํหนด เมือ่เทยีบกบัจาํนวนนิสติทีร่บัเขา้ในรุ่นเดยีวกนั 
  ๒.๒.๕ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ซึง่เป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการยงัไมเ่พยีงพอ และบางอย่างขาดการ

พฒันาปรบัปรุงใหท้นัต่อความเปลีย่นแปลง 

  ๒.๒.๖ มหาวทิยาลยัยงัขาดการพฒันาบคุลากรเพือ่การเขา้สู่ตาํแหน่งการบรหิารอย่างเป็นระบบ 
  ๒.๒.๗ การขยายส่วนการจดัการศึกษาออกไปท ัว่ภูมิภาคตามความตอ้งการของคณะสงฆแ์ละ

ประชาชนท ัว่ไปภายใตค้วามจาํกดัดา้นทรพัยากรการบรหิารการจดัการศึกษา ทาํใหม้หาวทิยาลยัตอ้งมภีารงาน

เพิ่มมากขึ้น ทาํใหโ้ครงสรา้งการบริหาร สายบงัคบับญัชาเพิ่มมากขึ้น เกิดความล่าชา้และไมทนัต่อความ

เปลีย่นแปลงในบางโอกาส 

  
๒.๓ โอกาสการพฒันา (Opportunity)  
  ๒.๓.๑ บณัฑิตบรรพชิตที่จบการศึกษาออกไปมโีอกาสสนองงานกิจการคณะสงฆ ์ท ัง้ในดา้นการ

ปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการศึกษาสงเคราะห ์และเป็นพระสงัฆาธิการระดบัสูง 

เป็นโอกาสใหม้หาวทิยาลยัไดร้บัความเชื่อถอืและไวว้างใจจากคณะสงฆใ์นการดาํเนินกิจกรรมการจดัการศึกษา

อบรมและพฒันาคณะสงฆใ์นฐานะเป็นมหาวทิยาลยัแห่งคณะสงฆไ์ทย เป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาบคุลากร

ดา้นพระพทุธศาสนา 

  ๒.๓.๒ สถานการณ์ทางสงัคมของโลกมคีวามวุ่นวายเกิดขึ้น ไม่มคีวามสงบ สงัคมมคีวามแตกแยก 

อนัเกิดจากปญัหาการพฒันาที่ไม่สมดุล เป็นโอกาสของมหาวทิยาลยัในการที่จะเสนอทางเลอืกในการพฒันา

ทรพัยากรมนุษยเ์ชิงพทุธ ผ่านกระบวนการจดัการศึกษา การบริการวชิาการ การวจิยั และการส่งพระสอน

ศีลธรรม พระธรรมทูตเพือ่การสอน การเผยแผ่พทุธธรรมท ัง้ในและต่างประเทศ 



 ๑๙ 

  ๒.๓.๓ ชาวต่างประเทศมคีวามสนใจในการศึกษาพระพทุธศาสนาท ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ ซึ่ง

เป็นโอกาสของมหาวทิยาลยัในการทีจ่ะเปิดหลกัสูตรนานาชาตสิาขาวชิาที่เกี่ยวกบัพระพทุธศาสนาและปรชัญา 

พฒันามหาวทิยาลยัสู่ความเป็นเลศิ (Excellence Center) เพือ่เป็นศูนยก์ลางการศึกษาพระพทุธศาสนาระดบั
นานาชาต ิ 
  ๒.๓.๔ การขยายส่วนการจดัการศึกษาออกไปท ัว่ภูมิภาคตามความตอ้งการของคณะสงฆแ์ละ

ประชาชนท ัว่ไป ช่วยใหผู้ท้ี่สนใจศึกษาวชิาการดา้นพระพุทธศาสนาที่อยู่ในทอ้งถิ่นต่างๆ มโีอกาสเขา้ศึกษา 

สอดคลอ้งกลบันโยบายของรฐั     
  ๒.๓.๕ มหาวทิยาลยัเป็นทีต่ ัง้ของสาํนกังานสมาคมมหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนานานาชาต ิ(IABU) 
และมศีกัยภาพในการขยายการศึกษา สามารถสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการกบัต่างประเทศ รวมท ัง้

การขยายหลกัสูตรการศึกษาไปยงัต่างประเทศ การเปิดหลกัสูตรนานาชาต ิการส่งเสริมและพฒันาใหอ้าจารย์

ไปเป็นวทิยากรสอนในต่างประเทศ 
  ๒.๓.๖ ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาไม่สูง เป็นทางเลอืกใหพ้ระสงฆ ์สามเณร และประชาชนท ัว่ไปที่

มขีอ้จาํกดัดา้นเศรษฐกจิเขา้มาศึกษาไดอ้ย่างกวา้งขวาง 
  ๒.๓.๗ มหาวทิยาลยัมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั เอื้อต่อการออกแบบวธิกีารจดัการศึกษา

และบรกิารวชิาการรูปแบบใหมท่ีท่นัสมยัและตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมเชงิรุก 

 
๒.๔ ภาวะคกุคาม (Threat) 
  ๒.๔.๑ การแขง่ขนัเชงิคุณภาพและปรมิาณจะเพิม่มากขึ้น เน่ืองจากนโยบายเปิดเสรทีางการศึกษา 
  ๒.๔.๒ แนวนโยบายของรฐับาลทีจ่ะจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนมหาวทิยาลยัในลกัษณะเงนิอดุหนุน

เฉลี่ยรายหวันิสิต สถาบนัการศึกษาที่มคีวามพรอ้มดา้นการบริหารจดัการ ดา้นทรพัยากร ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้นอาคาร สถานที่ หอ้งสมดุ และระบบประกนัคุณภาพการศึกษาถูกประเมนิใหค่้าเฉลี่ยระดบั

คุณภาพสูงจะไดเ้ปรยีบสถาบนัการศึกษาทีไ่มม่คีวามพรอ้ม 
  ๒.๔.๓ จาํนวนผูบ้รรพชาอุปสมบทเพื่อการศึกษาเล่าเรียนทางพระพทุธศาสนาและจาํนวนพระภกิษุ

สามเณรที่จะเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัจะลดนอ้ยลง อนัเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร 

และการขยายการศึกษาข ัน้พื้นฐานออกเป็น ๑๒ ปี 
   

 
 
 
 
 



 ๒๐

สว่นที่ ๓ 
 

แผนพฒันามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 
 

๓.๑ ปรชัญามหาวทิยาลยั  
 
  “จดัการศึกษาพระพทุธศาสนา บูรณาการกบัศาสตรส์มยัใหม ่พฒันาจติใจและสงัคม” 
 

๓.๒ ปณิธานของมหาวทิยาลยั 
 
  “ศึกษาพระไตรปิฎกและวชิาช ัน้สูงสาํหรบัพระภกิษุสามเณรและคฤหสัถ”์ 

 
๓.๓ วสิยัทศัน์มหาวทิยาลยั  
 
  ศูนยก์ลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดบันานาชาติ ที่สรา้งคนดีและเก่งอย่างมสีมรรถภาพ จดั

การศึกษาและวจิยัดอีย่างมคุีณภาพ บรกิารวชิาการดอีย่างมสุีขภาพ บรหิารดอีย่างมปีระสทิธภิาพ  
 
๓.๔ พนัธกจิมหาวทิยาลยั 
  ๑) ผลติบณัฑิตและพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูม้ปีฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู ้ใฝ่คิด เป็นผูน้าํจิตใจและ

ปญัญา มโีลกทศันก์วา้งไกล มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา มศีรทัธาอทุศิตนเพือ่พระพทุธศาสนาและพฒันา

สงัคม 

  ๒) จดัการศึกษาและพฒันากระบวนการเรียนรู ้โดยบูรณาการวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาเขา้กบั

ศาสตรส์มยัใหม่ท ัง้ภาคทฤษฏีและปฏิบตัิ ผ่านกระบวนการศึกษา คน้ควา้ วิจยั และการประกนัคุณภาพ

การศึกษา เพื่อกา้วไปสู่ความเป็นเลศิทางวชิาการ และเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ในการพฒันา มนุษย ์สงัคม 

และสิง่แวดลอ้ม ใหอ้ยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสมดุล และสนัตสุิข 
  ๓) มุ่งม ัน่ในการใหบ้ริการวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาแก่คณะสงฆแ์ละสงัคม รวมท ัง้ส่งเสริม การ

เรียนรู ้และความร่วมมืออนัดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดบัชาติ และนานาชาติ เพื่อธาํรงรกัษา ไวซ้ึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวฒันธรรม อนัเน่ืองดว้ยพระพทุธศาสนา 



 ๒๑ 

  ๔) มุ่งพฒันาการบริหารจดัการตามหลกันิตธิรรม จริยธรรม ความสาํนึกรบัผดิชอบ การมสี่วนร่วม 

ความโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละความคุม้ค่า รวมท ัง้สนบัสนุนส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของบคุลากร   เพือ่

กา้วไปสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ 

 
๓.๕ วตัถปุระสงคก์ารจดัทาํแผนพฒันามหาวทิยาลยัฯ ระยะที่ ๑๐ 
  มหาวิทยาลยัไดจ้ดัทาํแผนพฒันามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัในช่วงแผนพฒันา

การศึกษาระดบัอดุมศึกษาระยะที ่๑๐ ( พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ขึ้น โดยมวีตัถปุระสงค ์๕ ประการ ดงัน้ี  
  ๑) เพือ่ผลติบณัฑติและพฒันาบคุลากรใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา สามารถ

ประยุกตเ์ขา้ศาสตรส์าขาต่าง ๆ มปีฏิปทาที่น่าเลื่อมใส ใฝ่รูใ้ฝ่คิด มคีวามเป็นผูน้าํทางจิตใจและปญัญา มี

ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มโีลกทศันก์วา้งไกล สามารถกา้วทนัความเปลีย่นแปลงของโลก มศีรทัธาที่จะอุทศิ

ตนเพือ่พระพทุธศาสนา มคุีณธรรม จรยิธรรม และเสยีสละเพือ่ส่วนรวม   
  ๒) เพือ่พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยัใหส้ามารถดาํเนินภารกิจตามแนวทางการ

บรหิารจดัการองคก์ารทีด่ไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ    
  ๓) เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนและคณะสงฆ ์
  ๔) เพือ่สบืสานและสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
  ๕) เพื่อพฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษา การวจิยัดา้นพระพทุธศาสนา ปรชัญา ใน

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 
๓.๖ สรุปจาํนวนยทุธศาสตร ์และกลยทุธใ์นแผนพฒันามหาวทิยาลยัฯ ระยะที่ ๑๐ 
 ในแผนพฒันามหาวทิยาลยัฯ ระยะที่ ๑๐ น้ี ไดว้างยุทธศาสตรแ์ละกาํหนดกลยุทธภ์ายใตก้รอบ

วสิยัทศัน ์๔ ประการ ดงัน้ี 
วสิยัทศัน ์ จาํนวนยทุธศาสตร ์ จาํนวนกลยทุธ ์

สรา้งคนดแีละเก่งอย่างมสีมรรถภาพ 
จดัการศึกษาและวจิยัดอีย่างมคุีณภาพ 

๓ ๑๒ 

บรกิารวชิาการดอีย่างมสุีขภาพ ๒ ๖ 
บรหิารดอีย่างมปีระสทิธภิาพ ๑ ๖ 

รวม ๖ ๒๔ 

 
 โดยในแต่ละยุทธศาสตรไ์ดก้าํหนดเป้าประสงคแ์ละวางกลยุทธเ์พื่อใหต้อบสนองวิสยัทศัน์ของ

มหาวทิยาลยัและวตัถปุระสงคใ์นการจดัทาํแผนพฒันาฯ ระยะที ่๑๐  ไวด้งัน้ี 
 



 ๒๒ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ การผลติบณัฑติและการพฒันาบคุลากรที่มีความรูคู่้คณุธรรม 
 เป้าประสงค ์บณัฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นผูม้คุีณธรรมนาํความรู ้มปีฏิปทาน่า

เลือ่มใส ใฝ่รู ้ใฝ่คดิ เป็นผูน้าํทางจติใจและปญัญา มโีลกทศันก์วา้งไกล มคีวามสามารถ

และทกัษะในการแกป้ญัหา มศีรทัธาอทุศิตนเพือ่พระพทุธศาสนาและพฒันาสงัคม 

 กลยุทธท์ี ่๑ พฒันาและขยายโอกาสการศึกษาวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาและดา้นสงัคมศาสตร ์
 กลยุทธท์ี ่๒ พฒันาบณัฑติและบคุลากรผ่านกจิกรรมการปฏบิตัศิาสนกจิและการบรกิารสงัคม 
 กลยุทธท์ี ่๓ พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาพระพทุธศาสนาระดบันานาชาต ิ 

 
ยทุธศาสตรท์ี่ ๒ พฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
 เป้าประสงค ์ มรูีปแบบการจดัการเรียนการสอนที่หลากหลาย มคุีณภาพไดม้าตรฐานสากล ซึ่ง

ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม คณาจารยม์ีความรูค้วามชํานาญวิชาการดา้น

พระพุทธศาสนาและสงัคมศาสตรเ์ป็นที่ปรากฏ มทีรพัยากรสนบัสนุนการเรียนรูท้ี่มี

คุณภาพและเพยีงพอ 
 กลยุทธท์ี่ ๔ พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาและดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้ี

ความหลากหลาย 
 กลยุทธท์ี่ ๕ พฒันากระบวนการจดัการศึกษาโดยใชก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการ

ดาํเนินงาน 
 กลยุทธท์ี่ ๖ พฒันาการเรียนการสอน แหล่งเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ใหม้ี

ความทนัสมยั เพยีงพอต่อการจดัการศึกษา 
 กลยุทธท์ี่ ๗ พฒันาอาจารยใ์หม้คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พฒันาสถาบนัวิจยัพุทธศาสตรใ์หเ้ป็นศูนยป์ระสานและทําวิจยัดา้นพระพุทธศาสนา

นานาชาต ิ
 เป้าประสงค ์มหาวทิยาลยัเป็นศูนยก์ลางการวจิยัดา้นพระพทุธศาสนาระดบันานาชาต ิ

 กลยุทธท์ี ่๘ พฒันาการบรหิารจดัการงานวจิยั 

 กลยุทธท์ี่ ๙ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัทาํวจิยัและใชค้วามรูจ้ากการวจิยั 

เพือ่พฒันาตน พฒันางาน  และพฒันาองคก์รอย่างต่อเน่ือง 
 กลยุทธท์ี่ ๑๐ ส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลยัทาํวิจยัร่วมกบัองคก์รภายนอก

มหาวทิยาลยัท ัง้ในและต่างประเทศ 
 กลยุทธท์ี ่๑๑ เผยแพร่ผลงานวจิยั 



 ๒๓ 

 กลยุทธท์ี ่๑๒ พฒันากองทนุวจิยั 
 
ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ การบรกิารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาเชิงรุกที่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 
 เป้าประสงค ์มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งบริการวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาที่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของคณะสงฆแ์ละสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 กลยุทธท์ี่ ๑๓ พฒันารูปแบบและวธิีการ การบริการดา้นพระพทุธศาสนาแก่สงัคม และการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาสู่สากล 
 กลยุทธท์ี่ ๑๔ พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริการวชิาการดา้นพระพุทธศาสนาระดบั

ทอ้งถิน่  ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

 กลยุทธท์ี ่๑๕ ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสนองงานของคณะสงฆ ์
 
ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ การทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมอย่างย ัง่ยนื 
 เป้าประสงค ์มหาวทิยาลยัเป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นพระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมอย่างย ัง่ยนื 

 กลยุทธท์ี ่๑๖ พฒันารูปแบบและวธิกีารในการทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
 กลยุทธท์ี่ ๑๗ พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูด้า้นพระพทุธศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

ท ัง้ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ
 กลยุทธท์ี่ ๑๘ เสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความสาํนึกในคุณค่าของพระพทุธศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 
  
ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พฒันาระบบการบรหิารจดัการอย่างมีประสทิธภิาพ 
 เป้าประสงค ์ การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

 กลยุทธท์ี ่๑๙ พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการปฏบิตังิานของบคุลากรทกุระดบั 
 กลยุทธท์ี ่๒๐ ปรบัปรุง พฒันากลไกการบรหิารจดัการเพือ่กา้วสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

 กลยุทธท์ี ่๒๑ ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารงาน 
 กลยุทธท์ี ่๒๒ พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางกายภาพเพือ่การบรหิารและการจดัการศึกษา 
 กลยุทธท์ี ่๒๓ ระดมทรพัยากรเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั 
 กลยุทธท์ี่ ๒๔ ประชาสมัพนัธเ์พื่อเผยแพร่ภาพลกัษณ์และสรา้งความเชื่อม ัน่ต่อมหาวิทยาลยัสู่

นานาชาต ิ



 ๒๔

สว่นที่  ๔  
ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ ์

ในแผนพฒันามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

 

   สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 
ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ประกนัคณุภาพ มจร 

ยุทธศาสตรท์ี ่ ๑ การผลติ

บณัฑติและการพฒันา 
กลยุทธท์ี ่๑ พฒันาและขยาย

โอกาสการศึกษาวชิา 

๑.๑ จาํนวนนิสติทีเ่ขา้ศึกษา (๒.๔) 

บคุลากรทีม่คีุณธรรมนาํ

ความรู ้

     การดา้นพระพทุธศาสนา

และดา้นสงัคมศาสตร ์

๑.๒ จาํนวนการขยายแหลง่เรยีนรู ้การจดัการ

ศึกษา หน่วยวทิยบรกิาร หอ้งเรยีน 

 

 กลยุทธท์ี ่๒ พฒันาบณัฑติและ

บคุลากรผ่านกจิกรรม 

๒.๑ จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

พระพทุธศาสนาและสงัคมศาสตร ์

 

      การปฏบิตัศิาสนกจิและการ

บรกิารสงัคม 

๒.๒ จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาไดส้นองงาน

คณะสงฆ ์มงีานทาํและศึกษาต่อ 

(๒.๙), (๒.๑๐),(๒.๑๑),

(๒.๑๓) 

  ๒.๓ บณัฑติมคีุณธรรมนาํความรู ้ไดร้บัการ

ยกย่องเป็นทีป่รากฏ 

(๒.๑๒) 

  ๒.๔ ทนุการศึกษาในการพฒันานิสติ  

  ๒.๕ นิสติไดร้บัการพฒันาผ่านกจิกรรม/

โครงการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค ์

 

 กลยุทธท์ี ่๓ พฒันา

มหาวทิยาลยัใหเ้ป็น 
๓.๑ พฒันาปรบัปรุงหลกัสูตรภาษาต่าง 

ประเทศไมน่อ้ยกวา่ ๕ หลกัสูตร 

(๒.๔) 

      ศูนยก์ลางการศึกษา ๓.๒ จดัต ัง้สถาบนัภาษานานาชาต ิ  

      พระพทุธศาสนา ๓.๓ จดัต ัง้วทิยาลยัพระพทุธศาสนานานาชาต ิ  

      ระดบันานาชาต ิ ๓.๔ ขยายการรบันิสติต่างประเทศไมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ ๑๐ ของจาํนวนรวมนิสติเขา้

ใหมใ่นแต่ละปีการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ พฒันา

กระบวนการจดัการเรยีนการ 

กลยุทธท์ี ่๔ พฒันารูปแบบการ

จดัการศึกษาวชิาการ 

๔.๑ จาํนวนหลกัสูตรเดมิทีป่รบัปรุงและ

พฒันา 

(๒.๑) 

สอน      ดา้นพระพทุธศาสนาและ

ดา้นสงัคมศาสตร ์

๔.๒ จาํนวนหลกัสูตรทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของสงัคม 

 

      ใหม้คีวามหลากหลาย 
 

๔.๓ จาํนวนขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ  



 ๒๕ 

   สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 
ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ประกนัคณุภาพ มจร 

  ๔..๔ จาํนวนกจิกรรม/โครงการส่งเสรมิการ

แลกเปลีย่นนิสติและบคุลากรระหวา่ง

สถาบนั 

(๒.๓) 

  ๔.๕ จาํนวนนิสติและบคุลากรแลกเปลีย่น

ระหวา่งสถาบนั 

 

 กลยุทธท์ี ่๕ พฒันากระบวนการ

จดัการศึกษาเชงิบูรณาการ

โดยใชก้ารประกนั 

๕.๑ มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น

สาํคญั ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะทาํให ้

นิสติมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

(๒.๒), (๙.๑) 

      คุณภาพการศึกษาเป็น

กลไกในการดาํเนินงาน 

๕.๒ มกีระบวนการใหบ้รกิารแก่นิสติอย่าง

ท ัว่ถงึครอบคลมุ 

(๓.๑) 

  ๕.๓ มกีารส่งเสรมิกจิกรรมนิสติทีค่รบถว้น 

และสอดคลอ้งกบัคุณ ลกัษณะของ

บณัฑติทีพ่งึประสงค ์

(๓.๒), (๓.๓), (๒.๔) 

  ๕.๔ มกีารพฒันาส่งเสรมิการใชค้อมพวิเตอร์

เพือ่การเรยีนรู ้

 

 กลยุทธท์ี ่๖ พฒันาการเรยีน

การสอน แหลง่เรยีนรูแ้ละ

เทคโนโลยสีาร สนเทศเพือ่

การศึกษาใหม้คีวาม

ทนัสมยัเพยีงพอต่อการ

จดัการจดัการศึกษา 

๖.๑ จาํนวนคมัภรีท์างพระพทุธศาสนา 

โดยเฉพาะพระไตรปิฎกท ัง้ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ (Center of 
Excellence in Tipitaka) หนงัสอื ตาํรา 
เอกสาร สือ่การสอนทีไ่ดส้ดัส่วนกบั

จาํนวนนิสติและอาจารย ์

 

  ๖.๒ มกีารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อบสนองการ

จดัการเรยีนการสอนอย่างเพยีงพอท ัง้

ส่วนกลาง วทิยาเขต วทิยาลยั 

 

  ๖.๓ มสีือ่เทคโนโลยสีารสนเทศทางการจดัการ

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

 
 
 

 



 ๒๖ 

   สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 
ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ประกนัคณุภาพ มจร 

 กลยุทธท์ี ่๗ พฒันาอาจารยใ์หม้ี

ความรู ้ความสามารถ และ

ทกัษะในการจดั 

๗.๑ จาํนวนหลกัสูตรทีใ่ชใ้นการพฒันา

ความสามารถและทกัษะในการจดัการ

เรยีนการสอน 

 

      กจิกรรมการเรยีนการสอน

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

๗.๒ จาํนวนอาจารยท์ีผ่่านการอบรมพฒันา

ความสามารถและทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ (Computer literacy) ในการ

จดัการเรยีนการสอน  

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ พฒันา

สถาบนัวจิยัพทุธศาสตรใ์ห ้

กลยุทธท์ี ่๘ พฒันาการบรหิาร

การจดัการงานวจิยั 

๘.๑ มกีารจดัระบบการทาํวจิยัทีเ่นน้การวจิยั

ดา้นพระพทุธศาสนาและสงัคมศาสตร ์

(๔.๑),(๔.๒) 

เป็นศูนยป์ระสาน และทาํวจิยั

ดา้นพระพทุธศาสนา 

 ๘.๒ พฒันาฐานขอ้มลูการวจิยัและการ

บรหิารจดัการงานวจิยั 

(๔.๒) 

นานาชาต ิ  ๘.๓ มกีารส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั

เพือ่สรา้งความเขม้แขง็และพฒันา

ศกัยภาพและคุณภาพของมหาวทิยาลยัให ้

เป็นองคก์รการศึกษาพระพทุธศาสนา

ระดบัโลก 

(๔.๑) 
 

 กลยุทธท์ี ่๙ ส่งเสรมิและ

สนบัสนุนใหบ้คุลากรของ

มหาวทิยาลยัทาํ 

๙.๑ มกีารพฒันาศกัยภาพ ขดีความสามารถ

ในการทาํวจิยั การเขยีนตาํราทางวชิาการ 

(๒.๘) 

      วจิยัและใชค้วามรูจ้ากการ

วจิยัเพือ่พฒันาตน  

๙.๒ มกีารส่งเสรมิการทาํวจิยัในช ัน้เรยีน 

วจิยัประเมนิหลกัสูตร 

(๔.๕) 

      พฒันางานและพฒันา

องคก์รอย่างต่อเนื่อง 

๙.๓ บคุลากรนาํผลการวจิยัไปปรบัปรุง

พฒันา 

(๔.๕) 

 กลยุทธท์ี ่๑๐ ส่งเสรมิและสนบัสนุน

บคุลากรของมหาวทิยาลยัใหท้าํ

วจิยัร่วมกบัองคก์รภายนอก

มหาวทิยาลยัท ัง้ในและ

ต่างประเทศ 

๑๐.๑ มกีารสนบัสนุนการวจิยัร่วมกบั

ภาคเอกชนและหน่วยงานของรฐัอืน่ ๆ ท ัง้

ในประเทศและต่างประเทศ 

 

 กลยุทธท์ี ่๑๑  เผยแพร่

ผลงานวจิยั 

๑๑.๑ จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก

สถาบนัต่ออาจารยป์ระจาํ 

 



 ๒๗ 

   สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 
ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ประกนัคณุภาพ มจร 

  ๑๑.๒ รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีไ่ดร้บั

รางวลัผลงานทางวชิาการระดบัชาตหิรอื

นานาชาต ิ

(๗.๗) 

  ๑๑.๓ รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่

ตพีมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาตหิรอืระดบั

นานาชาตต่ิออาจารยป์ระจาํ 

 

  ๑๑.๔ จาํนวนโครงการวจิยัใหม่  

  ๑๑.๕ จาํนวนโครงการวจิยัทีม่กีารเผยแพร่ใน

วารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาต/ิ

นานาชาต ิหรอืนาํไปใชป้ระโยชน ์

(๔.๔) 
 
 

 กลยุทธท์ี ่๑๒ พฒันากองทนุ

วจิยั 

๑๒.๑ มกีารระดมทนุเพือ่การบรหิารและการ

ส่งเสรมิการทาํวจิยั 

(๔.๓) 

ยุทธศาสตรท์ี ่ ๔ การ

บรกิารวชิาการดา้น 

กลยุทธท์ี ่๑๓ พฒันารูปแบบ

และวธิกีาร การบรกิาร 

๑๓.๑ มกีระบวนการและระบบการใหก้าร

บรกิารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา 

(๕.๑), (๕.๒), (๕.๘), 

(๕.๘) 

พระพทุธศาสนาเชงิรุกที่

ตอบสนองความตอ้งการ

ของสงัคม 

ดา้นพระพทุธศาสนาแก่สงัคม 

และการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาสู่สากล 

๑๓.๒ มกีระบวนการเผยแผ่ธรรมะสู่สากลที่

หลากหลาย อาท ิการจดัประชมุนานาชาต ิการ

แปลและจดัพมิพเ์อกสารทางวชิาการเป็น

ภาษาต่างประเทศ การไปเป็นวทิยากรใน

ต่างประเทศ  การจดัทาํสือ่ออนไลนเ์ป็น

ภาษาต่างประเทศ 

(๕.๑), (๕.๒), (๕.๘) 

  ๑๓.๓ จาํนวนนิสติปฏบิตัศิาสนกจิอาสา

พฒันาและบรกิารสงัคมท ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

(๕.๓), (๕.๔),(๕.๑๐) 

  ๑๓.๔ จาํนวนเยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

บรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้นท ัง้

ในประเทศและต่างประเทศ 

(๕.๓),(๕.๔) 

  ๑๓.๕ จาํนวนนกัเรยีนทีส่าํเรจ็การศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรพระพทุธศาสนาวนัอาทติย ์

(๕.๓),(๕.๔) 



 ๒๘

   สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 
ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ประกนัคณุภาพ มจร 

  ๑๓.๖ จาํนวนนกัเรยีนทีส่าํเรจ็การศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรมธัยมศึกษา

ตอนตน้และตอนปลาย 

(๕.๓),(๕.๔) 

  ๑๓.๗ จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรอภธิรรม 

(๕.๓),(๕.๔) 

  ๑๓.๘ จาํนวนพระสงัฆาธกิารทีผ่่านการอบรม

หลกัสูตรประกาศนยีบตัรบรหิารกจิการคณะ

สงฆ ์

(๕.๓),(๕.๔) 

  ๑๓.๙ จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรอืน่ๆ 

(๕.๓),(๕.๔), (๕.๕) 

 กลยุทธท์ี ่๑๔ พฒันา

มหาวทิยาลยัใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางการบรกิาร 

๑๔.๑ จาํนวนขอ้มลูสารสนเทศและสือ่การเผยแพร่

วชิาการดา้นพระพทุธศาสนาผ่านสือ่สิง่พมิพ ์

วทิยุ โทรทศันแ์ละสือ่ออนไลน ์

(๕.๘) 

      วชิาการดา้น  ๑๔.๒ จาํนวนนกัเผยแผ่ธรรมทีผ่่านการอบรม (๕.๒),(๕.๔),(๕.๘),(๕.๙) 

      พระพทุธศาสนาระดบั 

ทอ้งถิน่  ระดบัชาต ิ 

๑๔.๓ จาํนวนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ทีส่าํเรจ็การอบรม 

 

      และนานาชาต ิ ๑๔.๔ จาํนวนพระสงฆแ์ละประชาชนทีผ่่าน

การอบรมวปิสัสนากรรมฐาน 

(๕.๒), (๕.๔), (๕.๘), 

(๕.๙) 

  ๑๔.๕ จาํนวนโรงเรยีนทีพ่ระสอนศีลธรรม

เขา้ไปใหบ้รกิารการสอน การฝึกอบรม 

(๕.๒), (๕.๔), (๕.๘), 

(๕.๑๐) 

  ๑๔.๖ จาํนวนโครงการประชมุ สมัมนา ทาง

วชิาการทางพระพทุธศาสนา ระดบัทอ้งถิน่ 

ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

(๕.๘) 

 กลยุทธท์ี ่๑๕ ส่งเสรมิ 

สนบัสนุน และสนองงาน

ของคณะสงฆ ์

๑๕.๑ จาํนวนพระสงัฆาธกิารทีไ่ดร้บัการ

ส่งเสรมิความสามารถในการบรหิารจดัการ

งานคณะสงฆ ์

(๖.๑), (๖.๒) 

  ๑๕.๒ จาํนวนกจิกรรม/โครงการทีจ่ดัถวาย

พระสงัฆาธกิารและประชาชนท ัว่ไป 

 

  ๑๕.๓ จาํนวนพระสงัฆาธกิารทีไ่ดร้บัการ

ส่งเสรมิสนบัสนุนดา้นอืน่ ๆ 
 

 



 ๒๙

   สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 
ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ประกนัคณุภาพ มจร 

  ๑๕.๔ จาํนวนพระนิสติ บคุลากรทีไ่ปดาํรงตาํแหน่ง

หรอืปฏบิตังิานสนองงานคณะสงฆ ์

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๕ การทาํนุ

บาํรุงพระพทุธศาสนา ศิลปะ  

กลยุทธท์ี ่๑๖ พฒันารูปแบบ

และวธิกีารในการทาํนุ  

๑๖.๑ จาํนวนหลกัสูตรและโครงการในการทาํนุ

บาํรุงพระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

(๖.๒) 

วฒันธรรมอย่างย ัง่ยนื      บาํรุงพระพทุธศาสนา 

ศิลปะ วฒันธรรม 

๑๖.๒ จาํนวนผูร้บับรกิารในงานทาํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

(๖.๒) 

 กลยุทธท์ี ่๑๗ พฒันา

มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นแหลง่

เรยีนรูด้า้น  

๑๗.๑ จาํนวนแหลง่เรยีนรูด้า้น

พระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ระดบั

ทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิ 

(๖.๑) 

      พระพทุธศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม ท ัง้ระดบั 

๑๗.๒ ร่วมมอืกบัองคก์รระดบันานาชาตใินการทาํนุ

บาํรุงพระพทุธศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

 

      ทอ้งถิน่ ชาตแิละนานาชาต ิ ๑๗.๓ พฒันาหลกัสูตรทางดา้น

ศิลปวฒันธรรม(หลกัสูตรพทุธศิลป์) และ
ส่งเสรมิใหม้กีารศึกษาอย่างกวา้งขวาง 

 

  ๑๗.๔ มกีารส่งเสรมิอนุรกัษแ์ละเปิดพื้นทีใ่น

การแสดงศิลปวฒันธรรมทาง

พระพทุธศาสนา ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิ

และนานาชาต ิ

(๖.๑) 

 กลยุทธท์ี ่๑๘ เสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจ และความ

สาํนึกในคุณค่าของ

พระพทุธศาสนา  

๑๘.๑ จาํนวนงาน/โครงการเสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจและความสาํนึกในคุณค่าของ

พระพทุธศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิ 

(๖.๑) 

      ศิลปะ และวฒันธรรมสู่

สากล 

๑๘.๒ จาํนวนงาน/โครงการเสรมิสรา้ง

ความรู ้ความเขา้ใจและความสาํนึกใน

คุณค่าของพระพทุธศาสนา ศิลปะวฒัน 

ธรรมไทย สู่นานาชาต ิ

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๖ พฒันาระบบ

การบรหิารจดัการอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

กลยุทธท์ี ่๑๙ พฒันาศกัยภาพ

และยกระดบัความสามารถ

ในการปฏบิตังิานของ

บคุลากรทกุระดบั 

๑๙.๑ จาํนวนโครงการพฒันาศกัยภาพและ

ยกระดบัความสามารถในการปฏบิตังิาน

ของบคุลากร (Computer literacy) 

โดยเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

(๒.๖) 



 ๓๐

   สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 
ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ประกนัคณุภาพ มจร 

            ๑๙.๒ จาํนวนทนุและงบประมาณในการพฒันา

บคุลากร 

(๒.๕) 

  ๑๙.๓ มกีารวเิคราะห ์ทบทวนเกณฑภ์าระงาน

ข ัน้ตํา่ของบคุลากร 

(๙.๑) 

  ๑๙.๔ มหีลกัเกณฑก์าํหนดภาระงาน มุง่เนน้ใน

แต่ละภารกจิ จาํแนกงานสอน งานวจิยั งาน

บรกิารวชิาการของบคุลากรอย่างเหมาะสม 

(๙.๑) 

  ๑๙.๕ มกีระบวนการส่งเสรมิการปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณวชิาชพีของบคุลากร 

(๒.๗), (๓.๒) 

  ๑๙.๖ มรีะบบการควบคุมภายในครอบคลมุทกุ

ภารกจิ 

(๗.๑) 

  ๑๙.๗ มรีะบบการวเิคราะหห์น่วยตน้ทนุ (Unit 
Cost Analyze)  

 

 กลยุทธท์ี ่๒๐ ปรบัปรุง พฒันา

กลไกการบรหิารจดัการเพือ่

กา้วสู่ความ 

๒๐.๑ มกีารจดัทาํ/ปรบัปรุง พฒันาระเบยีบว่า

ดว้ยการจดัต ัง้ การขยาย การยา้ย การยก

ฐานะ และการยุบส่วนงาน 

 

      เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ ๒๐.๒ มกีระบวนการพฒันามหาวทิยาลยัสู่

องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

(๗.๓) 

  ๒๐.๓ มกีารปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

คาํส ัง่ ประกาศ เกี่ยวกบัการบรหิารงาน

มหาวทิยาลยั  

 

 กลยุทธท์ี ่๒๑ ใชร้ะบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่

การบรหิารงาน 

๒๑.๑ มกีารสนบัสนุนระบบสาํนกังาน

อตัโนมตั ิและนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมา

ใชใ้นการบรหิารจดัการอย่างเตม็

ประสทิธภิาพและเกดิประโยชนสู์งสุด

(Office Automation, Information 
Technology, Teleconference, 
Paperless) 

 

  ๒๑.๒ มรีะบบและกลไกการบรหิารบคุคล

เพือ่การพฒันาและธาํรงรกัษาบคุลากรทีม่ี

คุณภาพและประสทิธภิาพ 

(๗.๔) 



 ๓๑ 

   สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 
ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ประกนัคณุภาพ มจร 

  ๒๑.๓ มรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การ

บรหิาร การเรยีนการสอน การวจิยั การ

บรกิารวชิาการแก่สงัคม และการทาํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

(๗.๕) 
(๗.๘) 
(๗.๙) 

 กลยุทธท์ี ่๒๒ พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานทางกายภาพ 

๒๒.๑ มแีผนพฒันาส่วนงานทีส่อดคลอ้งกบั

แผนพฒันาระยะยาวของมหาวทิยาลยั 

 

      เพือ่การบรหิารและการจดั

การศึกษา 

๒๒.๒ มกีารจดัต ัง้และบรหิารเงนิกองทนุภายในส่วน

งานตามระเบยีบทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

 

  ๒๒.๓ มกีารจดัทาํแผนพฒันามหาวทิยาลยั

ระยะยาว ๑๕ ปี (MCU Roadmap) 
 

 กลยุทธท์ี ่๒๓ ระดมทรพัยากร

เพือ่การพฒันา

มหาวทิยาลยั 

๒๓.๑ มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์

ค่าใชจ่้าย ตน้ทนุผลผลติการตรวจสอบการเงนิ

และงบประมาณอย่างมปีระสทิธิภาพ 

(๘.๑) 

  ๒๓.๒ มรีะบบการระดมทนุ เพือ่การพฒันา

มหาวทิยาลยั 

 

  ๒๓.๓ จาํนวนกจิกรรมในการระดมทนุ เพือ่

การพฒันามหาวทิยาลยั 

 

  ๒๓.๔ มรีะบบการบูรณาการการใช ้

ทรพัยากรภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยัร่วมกนั 

(๘.๒) 

  ๒๓.๕ มกีระบวนการวเิคราะหแ์ละลงทนุพฒันา

วสิาหกจิของมหาวทิยาลยั เพือ่จดัเก็บรายได ้

บาํรุงมหาวทิยาลยัในระยะยาว 

 

  ๒๓.๖ มแีผนงานการใชป้ระโยชนพ์ื้นทีแ่ละ

อาคารของมหาวทิยาลยั 

 

 กลยุทธท์ี ่๒๔ การ

ประชาสมัพนัธเ์พือ่เผยแพร่

ภาพลกัษณ ์

๒๔.๑ มกีารสรา้งภาพลกัษณม์หาวทิยาลยั 

(Image Creation) เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูอ้ย่าง
กวา้งขวางท ัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

 

      และความเชื่อม ัน่ต่อ

มหาวทิยาลยัสู่สากล 

๒๔.๒ ปรบัปรุงพฒันาเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัให ้

มคีวามน่าสนใจ ทนัสมยั และเป็นประโยชน์

ท ัง้แก่ชาวไทยและต่างประเทศ 

 

 



 ๓๒

สว่นที่  ๕  
ตวับ่งช้ีเป้าหมายความสาํเรจ็ และตวับ่งช้ีแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

 
ยทุธ 
ศาสตร ์

กล

ยทุธ ์
ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ตวับ่งช้ีเป้าหมาย (KPI) ตวับ่งช้ีแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

ที ่๑  ที ่๑  ๑.๑ จาํนวนนิสติทีเ่ขา้ศึกษา ๑.๑ มนีิสติเขา้ศึกษาเพิม่ขึ้นปีละอย่างนอ้ย

รอ้ยละ ๕ 

มนีิสติระดบัปรญิญาตรเีพิม่ขึ้นปีละ 

๕๐๐ รูป 

 ๑.๒ จาํนวนการขยายแหลง่เรยีนรู ้การ

จดัการศึกษา หน่วยวทิยบรกิาร 

หอ้งเรยีน 

๑.๒ มกีารขยายแหลง่เรยีนรู ้การจดัการ

ศึกษา หน่วยวทิยบรกิาร หอ้งเรยีนอย่างนอ้ย 

๕ แห่ง 

มหีน่วยวทิยบรกิารเพิม่ขึ้นปีละ ๑ แห่ง 

 ที ่๒  ๒.๑ จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

พระพทุธศาสนาและสงัคมศาสตร ์

๒.๑ ผูส้าํเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของ

หลกัสูตร 
ระดบัปรญิญาตรไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๐ 
ระดบับณัฑติศึกษาไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๗๕ 

ผูส้าํเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของ

หลกัสูตร 
ระดบัปรญิญาตรไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๐ 
ระดบับณัฑติศึกษาไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

๗๕ 

 ๒.๒ จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาได ้

สนองงานคณะสงฆ ์มงีานทาํและ

ศึกษาต่อ 

๒.๒ ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดส้นองงานคณะสงฆ์

และมงีานทาํรอ้ยละ ๘๐  ศึกษาต่อรอ้ยละ 

๒๐ 

ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดส้นองงานคณะสงฆ์

และมงีานทาํรอ้ยละ ๘๐  ศึกษาต่อรอ้ย

ละ ๒๐ 

  ๒.๓ บณัฑติมคีุณธรรมนาํความรู ้

ไดร้บัการยกย่องเป็นทีป่รากฏ 

๒.๓  บณัฑติไดร้บัรางวลัระดบัทอ้งถิน่ 

ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

บณัฑติไดร้บัรางวลัระดบัทอ้งถิน่ ระดบั 

ชาตแิละนานาชาต ิไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๕ 

  ๒.๔ ทนุการศึกษาในการพฒันา

นิสติ 

๒.๔ จาํนวนทนุการศึกษาในการพฒันานิสติ นิสติไดร้บัทนุการศึกษาปีละไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ ๑๐ 

  ๒.๕ นิสติไดร้บัการพฒันาผ่าน

กจิกรรม/โครงการพฒันา

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

๒.๕ จาํนวนกจิกรรม/โครงการพฒันา

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

มกีจิกรรม/โครงการพฒันาคุณลกัษณะ

อนัพงึประสงคปี์ละไมน่อ้ยกวา่ ๕ 

กจิกรรม/โครงการ 

 ที ่๓  ๓.๑ พฒันาปรบัปรุงหลกัสูตรภาษา

ต่าง ประเทศไมน่อ้ยกว่า ๕ 

หลกัสูตร 

๓.๑ หลกัสูตรภาษาต่างประเทศไดร้บัการ

พฒันาหรอืปรบัปรุงไมน่อ้ยกวา่ ๕ หลกัสูตร 

หลกัสูตรภาษาต่างประเทศไดร้บัการ

พฒันาหรอืปรบัปรุงไมน่อ้ยกวา่ปีละ ๑ 

หลกัสูตร 

 ๓.๒ จดัต ัง้สถาบนัภาษานานาชาต ิ ๓.๒ ดาํเนินการจดัต ัง้สถาบนัภาษาภายใน

แผนพฒันาระยะที ่๑๐ 

ดาํเนินการจดัต ัง้สถาบนัภาษาภายในปี 

๒๕๕๔ 

 ๓.๓ จดัต ัง้วทิยาลยัพระพทุธศาสนา

นานาชาต ิ

๓.๓ ดาํเนินการจดัต ัง้วทิยาลยั

พระพทุธศาสนานาชาตภิายในแผนพฒันา

ระยะที ่๑๐ 

ดาํเนินการจดัต ัง้วทิยาลยั

พระพทุธศาสนานาชาตภิายในปี ๒๕๕๔ 



 ๓๓ 
ยทุธ 
ศาสตร ์

กล

ยทุธ ์
ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ตวับ่งช้ีเป้าหมาย (KPI) ตวับ่งช้ีแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

 ๓.๔ ขยายการรบันิสติต่างประเทศ

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๑๐ ของ

จาํนวนรวมนิสติเขา้ใหมใ่นแต่ละ

ปีการศึกษา 

๓.๔ มนีิสติต่างประเทศเขา้ศึกษาไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ๑๐ ของจาํนวนรวมนิสติใหมใ่นแต่

ละปีการศึกษา 

มนีิสติต่างประเทศเขา้ศึกษาไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ ๑๐ ของจาํนวนรวมนิสติใหมใ่น

แต่ละปีการศึกษา 

ที ่๒  ที ่๔  ๔.๑ จาํนวนหลกัสูตรเดมิทีป่รบัปรุง

และพฒันา 

๔.๑ หลกัสูตรเดมิไดร้บัการปรบัปรุงไม่

นอ้ยกวา่ ๑๕ สาขาวชิา 

หลกัสูตรเดมิไดร้บัการปรบัปรุงไม่

นอ้ยกวา่ปีละ ๓ สาขาวชิา 

 ๔.๒ จาํนวนหลกัสูตรทีม่คีวาม

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

สงัคม 

๔.๒ มหีลกัสูตรทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของสงัคมไมน่อ้ยกว่า ๑๐ 

สาขาวชิา 

มหีลกัสูตรทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของสงัคมไมน่อ้ยกว่า 

๑๐ สาขาวชิา 

 ๔.๓ จาํนวนขอ้ตกลงความร่วมมอืทาง

วชิาการ 

๔.๓ มขีอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ

ไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ สถาบนั 

มขีอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ

ในระยะแผนสบิ ภายในประเทศไม่

นอ้ยกวา่ ๕ สถาบนั ต่างประเทศไม่

นอ้ยกวา่ ๕ สถาบนั  

 ๔..๔ จาํนวนกจิกรรม/โครงการ

ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นนิสติและ

บคุลากรระหวา่งสถาบนั 

๔.๔ มกีจิกรรม/โครงการแลกเปลีย่น

นิสติและบคุลากรไมน่อ้ยกวา่ ๕ 

กจิกรรม/โครงการ 

ภายในแผนสบิ มกีจิกรรม/โครงการ

แลกเปลีย่นนิสติและบคุลากรไม่

นอ้ยกวา่ ๕ กจิกรรม/โครงการ 

 ๔.๕ จาํนวนนิสติและบคุลากร

แลกเปลีย่นระหว่างสถาบนั 

๔.๕ มนีิสติและบคุลากรแลกเปลีย่น

ระหวา่งสถาบนั ไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ รูป/คน 

มนีิสติและบคุลากรแลกเปลีย่น

ระหวา่งสถาบนั ไมน่อ้ยกวา่ปีละ ๒ 

รูป/คน 

 ที ่๕  ๕.๑ มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน

เป็นสาํคญั ส่งเสรมิกระบวนการ

เรยีนรูท้ีจ่ะทาํใหน้สิติมคีุณลกัษณะ

อนัพงึประสงค ์

๕.๑ มกีารจดักจิกรรม/โครงการที่

สะทอ้นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน

เป็นสาํคญัไมน่อ้ยกวา่ ๕๐ กจิกรรม/

โครงการ 

มกีารจดักจิกรรม/โครงการทีส่ะทอ้น

การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น

สาํคญัไมน่อ้ยกว่าปีละ ๑๐ 

กจิกรรม/โครงการ 

 ๕.๒ มกีระบวนการใหบ้รกิารแก่

นิสติอย่างท ัว่ถงึครอบคลมุ 

๕.๒ นิสติไดร้บัการบรกิารข ัน้พื้นฐาน

อย่างนอ้ย ๕ ดา้น คอื การเดนิทาง ที่

พกัอาศยั หอ้งเรยีน บรกิารหอ้งสมดุ 

และอาจารยท์ีป่รกึษา  

มกีารประเมนิความพงึพอใจการ

ใหบ้รกิารพื้นฐาน คะแนนเฉลีย่ไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ ๖๕ 

  ๕.๓ มกีารส่งเสรมิกจิกรรมนิสติที่

ครบถว้น และสอดคลอ้งกบัคุณ 

ลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์

๕.๓ มกีจิกรรมส่งเสรมิคุณลกัษณะอนั

พงึประสงคข์องบณัฑติ มจร อย่างนอ้ย 

๕ คุณลกัษณะ 
 

มกีจิกรรมส่งเสรมิคุณลกัษณะอนั

พงึประสงคข์องบณัฑติ มจร อย่าง

นอ้ย ๕ คุณลกัษณะ 
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  ๕.๔ มกีารพฒันาส่งเสรมิการใช ้

คอมพวิเตอรเ์พือ่การเรยีนรู ้

๕.๔ มกีจิกรรมการจดัการเรยีนรูท้ี่

พฒันาส่งเสรมิการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่

การเรยีนรู ้ 

มกีจิกรรมการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันา

ส่งเสรมิการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การ

เรยีนรูท้กุภาคการศึกษา 

 ที ่๖  ๖.๑ จาํนวนคมัภรีท์าง

พระพทุธศาสนา โดยเฉพาะ

พระไตรปิฎกท ัง้ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ (Center of 
Excellence in Tipitaka) 
หนงัสอื ตาํรา เอกสาร สือ่การ

สอนทีไ่ดส้ดัส่วนกบัจาํนวนนิสติ

และอาจารย ์

๖.๑ จาํนวนคมัภรีท์างพระพทุธศาสนา 

ไดส้ดัส่วนกบัจาํนวนนิสติและอาจารย ์

จาํนวนคมัภรีท์างพระพทุธศาสนา 

ไดส้ดัส่วนกบัจาํนวนนิสติอย่างนอ้ย 

๑๕ : ๑ ภายในปี ๒๕๕๔ 

 ๖.๒ มกีารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เทคโนโลยสีารสนเทศที่

ตอบสนองการจดัการเรยีนการ

สอนอย่างเพยีงพอท ัง้ส่วนกลาง 

วทิยาเขต วทิยาลยั 

  

  ๖.๓ มสีือ่เทคโนโลยสีารสนเทศทางการ

จดัการเรยีนการสอนอย่างนอ้ย ๒ 

ระบบ (1.E-Learning 2.Testing 
Bank) 

 ระบบ E-Learning พรอ้มใชง้านใน
ปี ๒๕๕๓ 
ระบบ Testing Bank พรอ้มใชง้าน

ในปี ๒๕๕๔ 

 ที ่๗  ๗.๑ จาํนวนหลกัสูตรทีใ่ชใ้นการ

พฒันาความสามารถและทกัษะใน

การจดัการเรยีนการสอน 

๗.๑ มหีลกัสูตรพฒันาความสามารถ

และทกัษะในการจดัการเรยีนการสอน 

อย่างนอ้ย ๕ หลกัสูตร 

มหีลกัสูตรพฒันาความสามารถและ

ทกัษะในการจดัการเรยีนการสอน 

อย่างนอ้ยปีละ ๑ หลกัสูตร 

 ๗.๒ จาํนวนอาจารยท์ีผ่่านการ

อบรมพฒันาความสามารถและ

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ (Computer literacy) 

ในการจดัการเรยีนการสอน  

๗.๒ อาจารยร์อ้ยละ ๕๐ ผ่านการอบรม

พฒันาความสามารถและทกัษะการใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรยีน

การสอน 

อาจารยร์อ้ยละ ๑๐ ผ่านการอบรม

พฒันาความสามารถและทกัษะการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

จดัการเรยีนการสอน ต่อปี 

ที ่๓  ที ่๘  ๘.๑ มกีารจดัระบบการทาํวจิยัทีเ่นน้

การวจิยัดา้นพระพทุธศาสนาและ

สงัคมศาสตร ์
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  ๘.๒ พฒันาฐานขอ้มลูการวจิยัและ

การบรหิารจดัการงานวจิยั 

  

  ๘.๓ มกีารส่งเสรมิและสนบัสนุน

การวจิยัเพือ่สรา้งความเขม้แขง็

และพฒันาศกัยภาพและคุณภาพ

ของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์ร

การศึกษาพระพทุธศาสนาระดบั

โลก 

  

 ที ่๙  ๙.๑ มกีารพฒันาศกัยภาพ ขดี

ความสามารถในการทาํวจิยั การ

เขยีนตาํราทางวชิาการ 

๙.๑ มกีจิกรรม/โครงการพฒันาบคุลากร

ดา้นการวจิยั การเขยีนตาํราทางวชิาการ 

มกีจิกรรม/โครงการพฒันาบคุลากร

ดา้นการวจิยั การเขยีนตาํราทาง

วชิาการอย่างนอ้ยปีละ ๑ ครัง้ 

 ๙.๒ มกีารส่งเสรมิการทาํวจิยัในช ัน้

เรยีน วจิยัประเมนิหลกัสูตร 

๙.๒ ส่วนงานทีจ่ดัการศึกษามกีารวจิยั

ประเมนิหลกัสูตรอย่างนอ้ย ๑ สาขาวชิา 

ทกุ ๓ ปี 

ส่วนงานทีจ่ดัการศึกษามกีารวจิยั

ประเมนิหลกัสูตรอย่างนอ้ย ๑ 

สาขาวชิา ทกุ ๓ ปี 

 ๙.๓ บคุลากรนาํผลการวจิยัไป

ปรบัปรุงพฒันา 

  

 ที ่๑๐  ๑๐.๑ มกีารสนบัสนุนการวจิยั

ร่วมกบัภาคเอกชนและหน่วยงาน

ของรฐัอืน่ ๆ ท ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

  

 ที ่๑๑   ๑๑.๑ จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยั

และงานสรา้งสรรคจ์ากภายใน

และภายนอกสถาบนัต่ออาจารย์

ประจาํ 

๑๑.๑ มเีงนิทนุสนบัสนุนงานวจิยัและ

งานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก

สถาบนัทีไ่ดส้ดัส่วนต่ออาจารยป์ระจาํ 

 

  ๑๑.๒ รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที่

ไดร้บัรางวลัผลงานทางวชิาการ

ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

  

  ๑๑.๓ รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ใน

ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตต่ิอ

อาจารยป์ระจาํ 

  



 ๓๖ 
ยทุธ 
ศาสตร ์

กล

ยทุธ ์
ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ตวับ่งช้ีเป้าหมาย (KPI) ตวับ่งช้ีแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

  ๑๑.๔ จาํนวนโครงการวจิยัใหม่ ๑๑.๔ มโีครงการวจิยัใหมอ่ย่างนอ้ยปีละ 

๑๐ เรื่อง 

 

  ๑๑.๕ จาํนวนโครงการวจิยัทีม่กีาร

เผยแพร่ในวารสารหรอืนาํไปอา้งองิ

ในระดบัชาต/ินานาชาต ิหรอืนาํไปใช ้

ประโยชน ์

  

 ที ่๑๒  ๑๒.๑ มกีารระดมทนุเพือ่การบรหิาร

และการส่งเสรมิการทาํวจิยั 

  

ที ่๔  ที ่๑๓  ๑๓.๑ มกีระบวนการและระบบการ

ใหก้ารบรกิารวชิาการดา้น

พระพทุธศาสนา 

๑๓.๑ มกีระบวนการบรกิารวชิาการดา้น

พระพทุธศาสนาแก่สงัคม อย่างนอ้ย ๓ 

สือ่ (Publishing Media, Radio, TV)  

และการเผยแผ่สู่สากลอย่างนอ้ย ๒ สือ่ 

(Publishing Media, Online Media) 

มกีระบวนการบรกิารวชิาการดา้น

พระพทุธศาสนาแก่สงัคม อย่างนอ้ย 

๓ สือ่ (Publishing Media, Radio, 
TV)  และการเผยแผ่สู่สากลอย่าง

นอ้ย ๒ สือ่ (Publishing Media, 
Online Media) 

 ๑๓.๒ มกีระบวนการเผยแผ่ธรรมะสู่

สากลทีห่ลากหลาย อาท ิการจดั

ประชมุนานาชาต ิการแปลและ

จดัพมิพเ์อกสารทางวชิาการเป็น

ภาษาต่างประเทศ การไปเป็นวทิยากร

ในต่างประเทศ  การจดัทาํสือ่

ออนไลนเ์ป็นภาษาต่างประเทศ 

๑๓.๒ มกีารจดัประชมุนานาชาตอิย่าง

นอ้ย ๕ ครัง้  
มกีารแปลและจดัพมิพเ์อกสารทางวชิา

เป็นภาษาต่างประเทศอย่างนอ้ย ๒๕ 

เรื่อง 
มสีือ่ออนไลนเ์ป็นภาษาต่างประเทศอย่าง

นอ้ย ๕ URL 

มกีารจดัประชมุนานาชาตอิย่างนอ้ย

ปีละ ๑ ครัง้ 
มกีารแปลและจดัพมิพเ์อกสารทาง

วชิาเป็นภาษาต่างประเทศอย่างนอ้ย

ปีละ ๕ เรื่อง 

  ๑๓.๓ จาํนวนนิสติปฏบิตัศิาสนกจิ

อาสาพฒันาและบรกิารสงัคมท ัง้

ในประเทศและต่างประเทศ 

๑๓.๓ มนีิสติปฏบิตัศิาสนกจิอาสา

พฒันาและบรกิารสงัคมไมน่อ้ยกว่ารอ้ย

ละ ๘๕ ของนิสติทีจ่บการศึกษา ๔ ปี

แลว้ 

มนีิสติปฏบิตัศิาสนกจิอาสาพฒันา

และบรกิารสงัคมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

๘๕ ของนิสติทีจ่บการศึกษา ๔ ปี

แลว้ 

  ๑๓.๔ จาํนวนเยาวชนทีเ่ขา้ร่วม

โครงการบรรพชาและอบรม

เยาวชนภาคฤดูรอ้นท ัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ 

๑๓.๔ มเียาวชนเขา้ร่วมโครงการ

บรรพชาและอบรมไมน่อ้ยกวา่ 

๒๕๐,๐๐๐ รูป/คน 

มเียาวชนเขา้ร่วมโครงการบรรพชา

และอบรมไมน่อ้ยกวา่ปีละ ๕๐,๐๐๐ 

รูป/คน 



 ๓๗ 
ยทุธ 
ศาสตร ์

กล

ยทุธ ์
ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ตวับ่งช้ีเป้าหมาย (KPI) ตวับ่งช้ีแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

  ๑๓.๕ จาํนวนนกัเรยีนทีส่าํเรจ็การศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรพระพทุธศาสนา

วนัอาทติย ์

๑๓.๕ มนีกัเรยีนทีส่าํเรจ็การศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพทุธศาสนาวนั

อาทติยไ์มน่อ้ยกว่า ๑,๕๐๐ คน 

มนีกัเรยีนทีส่าํเรจ็การศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพทุธ

ศาสนาวนัอาทติยอ์ย่างนอ้ยปีละ 

๓๐๐ คน 

  ๑๓.๖ จาํนวนนกัเรยีนทีส่าํเรจ็

การศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

มธัยมศึกษาตอนตน้และตอน

ปลาย 

๑๓.๖ มนีกัเรยีนทีส่าํเรจ็การศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้

และตอนปลายไม่นอ้ยกวา่ ๕๐๐ รูป 

มนีกัเรยีนทีส่าํเรจ็การศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษา

ตอนตน้และตอนปลายอย่างนอ้ยปี

ละ ๑๐๐ รูป 

  ๑๓.๗ จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรอภธิรรม 

๑๓.๗ มผูีส้าํเรจ็การศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรอภธิรรมไมน่อ้ยกว่า 

๒,๕๐๐ คน 

มผูีส้าํเรจ็การศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรอภธิรรมอย่างนอ้ย

ปีละ ๕๐๐ คน 

  ๑๓.๘ จาํนวนพระสงัฆาธกิารทีผ่่านการ

อบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัร

บรหิารกจิการคณะสงฆ ์

๑๓.๘ มพีระสงัฆาธกิารทีผ่่านการอบรม

หลกัสูตรประกาศนยีบตัรบรหิารกจิการ

คณะสงฆไ์มน่อ้ยกวา่ ๑,๐๐๐ รูป 

มพีระสงัฆาธกิารทีผ่่านการอบรม

หลกัสูตรประกาศนยีบตัรบรหิารกจิการ

คณะสงฆอ์ย่างนอ้ยปีละ ๒๐๐ รูป 

  ๑๓.๙ จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรอืน่ๆ 

๑๓.๙ มผูีส้าํเรจ็การศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรอืน่ๆ (ป.บณัฑติวชิาชพี

ครู, ป.บณัฑติ พระไตรปิฎกศึกษา, ป.

บณัฑติภาษาบาล ีฯลฯ ไมน่อ้ยกวา่ 

๕,๐๐๐ รูป/คน 

มผูีส้าํเรจ็การศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรอืน่ๆ อย่างนอ้ยปีละ 

๑,๐๐๐ รูป/คน 

 ที ่๑๔  ๑๔.๑ จาํนวนขอ้มลูสารสนเทศและสือ่การ

เผยแพร่วชิาการดา้นพระพทุธศาสนา

ผ่านสือ่สิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศันแ์ละ

สือ่ออนไลน ์

๑๔.๑ สือ่สิง่พมิพไ์มน่อ้ยกวา่ ๒๐๐ หวั

เรื่อง 
    สือ่วทิยุไมน่อ้ยกวา่  ๑,๐๐๐ ช ัว่โมง 
    สือ่โทรทศันไ์มน่อ้ยกวา่ ๑๐๐ ช ัว่โมง 

สือ่สิง่พมิพไ์มน่อ้ยกวา่ ๒๐๐ หวั

เรื่อง 
 สือ่วทิยุไมน่อ้ยกวา่ ๑,๐๐๐ ช ัว่โมง 
 สือ่โทรทศันไ์มน่อ้ยกว่า ๑๐๐ชัว่โมง 

 ๑๔.๒ จาํนวนนกัเผยแผ่ธรรมทีผ่่านการ

อบรม 

๑๔.๒  มนีกัเผยแผ่ธรรมะทีผ่่านการอบรม

ไมน่อ้ยกวา่ ๑๕๐ รูป/คน 

มนีกัเผยแผ่ธรรมะทีผ่่านการอบรม

อย่างนอ้ยปีละ ๓๐ รูป/คน 

 ๑๔.๓ จาํนวนพระธรรมทูตสาย

ต่างประเทศทีส่าํเรจ็การอบรม 

๑๔.๓ มพีระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ผ่านการอบรมไม่นอ้ยกวา่ ๓๕๐ รูป 

มพีระธรรมทูตสายต่างประเทศผ่าน

การอบรมอย่างนอ้ยปีละ ๗๐ รูป 

 ๑๔.๔ จาํนวนพระสงฆแ์ละ

ประชาชนทีผ่่านการอบรม

วปิสัสนากรรมฐาน 
 

๑๔.๔ มพีระสงฆแ์ละประชาชนผ่านการ

อบรมวปิสัสนากรรมฐาน ๒๕,๐๐๐ รูป/

คน 

มพีระสงฆแ์ละประชาชนผ่านการ

อบรมวปิสัสนากรรมฐานอย่างนอ้ยปี

ละ ๕,๐๐๐ รูป/คน 



 ๓๘ 
ยทุธ 
ศาสตร ์

กล

ยทุธ ์
ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ตวับ่งช้ีเป้าหมาย (KPI) ตวับ่งช้ีแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

  ๑๔.๕ จาํนวนโรงเรยีนทีพ่ระสอน

ศีลธรรมเขา้ไปใหบ้รกิารการสอน 

การฝึกอบรม 

๑๔.๕ รายงานสรุปจาํนวนโรงเรยีนทีพ่ระ

สอนศีลธรรมเขา้ไปใหบ้รกิารการสอน 

การฝึกอบรม 

พระสอนศีลธรรมเขา้ไปใหบ้รกิาร

สอนศีลธรรมในโรงเรยีนอย่างนอ้ยปี

ละ ๑๐,๐๐๐ โรงเรยีน 

  ๑๔.๖ จาํนวนโครงการประชมุ 

สมัมนา ทางวชิาการทาง

พระพทุธศาสนา ระดบัทอ้งถิน่ 

ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

๑๔.๖ มโีครงการประชมุสมัมนาทาง

วชิาการระดบัทอ้งถิน่ไมน่อ้ยกว่า ๗๕ 

ครัง้ 
ระดบัชาต ิไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ ครัง้ ระดบั

นานาชาตไิมน่อ้ยกวา่ ๕ ครัง้ 

มโีครงการประชมุสมัมนาทาง

วชิาการระดบัทอ้งถิน่อย่างนอ้ยปีละ 

๑๕ ครัง้ 
ระดบัชาตอิย่างนอ้ยปีละ ๒ ครัง้ 
ระดบันานาชาตอิย่างนอ้ยปีละ ๑ 

ครัง้ 

 ที ่๑๕  ๑๕.๑ จาํนวนพระสงัฆาธกิารทีไ่ดร้บั

การส่งเสรมิความสามารถในการ

บรหิารจดัการงานคณะสงฆ ์

๑๕.๑ มพีระสงัฆาธกิารทีไ่ดร้บัการ

ส่งเสรมิความสามารถในการบรหิาร

จดัการคณะสงฆไ์มน่อ้ยกวา่ ๑,๐๐๐ รูป 

มพีระสงัฆาธกิารทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

ความสามารถในการบรหิารจดัการ

คณะสงฆอ์ย่างนอ้ยปีละ  ๒๐๐ รูป 

  ๑๕.๒ จาํนวนกจิกรรม/โครงการที่

จดัถวายพระสงัฆาธกิารและ

ประชาชนท ัว่ไป 

๑๕.๒ มกีจิกรรม/โครงการทีจ่ดัถวาย

พระสงัฆาธกิารและประชาชนท ัว่ไป ไม่

นอ้ยกวา่ ๗๕ กจิกรรม/โครงการ 

มกีจิกรรม/โครงการทีจ่ดัถวายพระ

สงัฆาธกิารและประชาชนท ัว่ไป 

อย่างนอ้ยปีละ ๑๕ กจิกรรม/

โครงการ 

  ๑๕.๓ จาํนวนพระสงัฆาธกิารทีไ่ดร้บั

การส่งเสรมิสนบัสนุนดา้นอืน่ ๆ 

๑๕.๓ มพีระสงัฆาธกิารทีไ่ดร้บัการ

ส่งเสรมิสนบัสนุน ไมน่อ้ยกวา่ ๕๐๐ รูป 

พระสงัฆาธกิารไดร้บัการส่งเสรมิ

สนบัสนุนอย่างนอ้ยปีละ  ๑๐๐ รูป 

  ๑๕.๔ จาํนวนพระนิสติ บคุลากรทีไ่ปดาํรง

ตาํแหน่งหรอืปฏบิตังิานสนองงานคณะ

สงฆ ์

๑๕.๔ มนีิสติ บคุลากรไปดาํรงตาํแหน่ง

หรอืปฏบิตังิานสนองงานคณะสงฆ ์ไม่

นอ้ยกวา่ ๒,๕๐๐ รูป 

มนีิสติ บคุลากรไปดาํรงตาํแหน่ง

หรอืปฏบิตังิานสนองงานคณะสงฆ ์

อย่างนอ้ยปีละ ๕๐๐ รูป 

ที ่๕  ที ่๑๖  ๑๖.๑ จาํนวนหลกัสูตรและโครงการใน

การทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม 

๑๖.๑ มหีลกัสูตรและโครงการในการ

ทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาอย่างนอ้ย ๕ 

หลกัสูตร 

มหีลกัสูตรและโครงการในการทาํนุ

บาํรุงพระพทุธศาสนาอย่างนอ้ยปีละ 

๑ หลกัสูตร 

 ๑๖.๒ จาํนวนผูร้บับรกิารในงานทาํนุ

บาํรุงพระพทุธศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม 

๑๖.๒ มผูีร้บับรกิารในงานทาํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ไม่

นอ้ยกวา่  ๑๒๕,๐๐๐ รูป/คน 

มผูีร้บับรกิารในงานทาํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม

อย่างนอ้ยปีละ ๒๕,๐๐๐ รูป/คน 

 ที ่๑๗  ๑๗.๑ จาํนวนแหลง่เรยีนรูด้า้น

พระพทุธศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม ระดบัทอ้งถิน่ 

ระดบัชาต ิ 

๑๗.๑ มแีหลง่เรยีนรูด้า้น

พระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมระดบั

ทอ้งถิน่อย่างนอ้ย ๑๕ แห่ง  ระดบัชาติ

อย่างนอ้ย ๑ แห่ง 

มแีหลง่เรยีนรูด้า้นพระพทุธศาสนา 

ศิลปะ วฒันธรรมระดบัทอ้งถิน่อย่าง

นอ้ย ๑๕ แห่ง  ระดบัชาตอิย่างนอ้ย 

๑ แห่งภายในปี ๒๕๕๔ 



 ๓๙ 
ยทุธ 
ศาสตร ์

กล

ยทุธ ์
ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ตวับ่งช้ีเป้าหมาย (KPI) ตวับ่งช้ีแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

  ๑๗.๒ ร่วมมอืกบัองคก์รระดบันานาชาตใิน

การทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม 

๑๗.๒ มกีจิกรรมร่วมกบัองคก์รระดบั

นานาชาตใินการทาํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ไม่

นอ้ยกวา่ ๕ ครัง้ 

มกีจิกรรมร่วมกบัองคก์รระดบั

นานาชาตใินการทาํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม

อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครัง้ 

  ๑๗.๓ พฒันาหลกัสูตรทางดา้น

ศิลปวฒันธรรม(หลกัสูตรพทุธ

ศิลป์) และส่งเสรมิใหม้กีารศึกษา
อย่างกวา้งขวาง 

๑๗.๓ มหีลกัสูตรทางดา้น

ศิลปวฒันธรรม และมผูีส้นใจเขา้มา

เรยีนอย่างนอ้ย ๑๐๐ รูป/คน 

มหีลกัสูตรทางดา้นศิลปวฒันธรรม 

และมผูีส้นใจเขา้มาเรยีนอย่างนอ้ยปี

ละ ๒๐ รูป/คน 

  ๑๗.๔ มกีารส่งเสรมิอนุรกัษแ์ละเปิด

พื้นทีใ่นการแสดงศิลปวฒันธรรม

ทางพระพทุธศาสนา ระดบั

ทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

๑๗.๔ มกีจิกรรมส่งเสรมิอนุรกัษ ์และ

จดัแสดงศิลปวฒันธรรมทาง

พระพทุธศาสนา ระดบัทอ้งถิน่ไมน่อ้ย

กวา่ ๕๐ ครัง้ ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

อย่างนอ้ย ๕ ครัง้ 

มกีจิกรรมส่งเสรมิอนุรกัษ ์และจดั

แสดงศิลปวฒันธรรมทาง

พระพทุธศาสนา ระดบัทอ้งถิน่อย่าง

นอ้ยปีละ ๑๐ ครัง้ ระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิอย่างนอ้ยปีละ ๑ ครัง้ 

 ที ่๑๘  ๑๘.๑ จาํนวนงาน/โครงการ

เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจและ

ความสาํนึกในคุณค่าของ

พระพทุธศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรมระดบัทอ้งถิน่ 

ระดบัชาต ิ 

๑๘.๑ มงีาน/โครงการเสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจและความสาํนึกในคุณค่าของ

พระพทุธศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

ระดบัทอ้งถิน่อย่างนอ้ย ๕๐ งาน/

โครงการระดบัชาตอิย่างนอ้ย ๕ งาน/

โครงการ 

มงีาน/โครงการเสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจและความสาํนึกในคุณค่า

ของพระพทุธศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรม ระดบัทอ้งถิน่อย่างนอ้ย 

ปีละ ๑๐ งาน/โครงการระดบัชาติ

อย่างนอ้ยปีละ ๑๐ งาน/โครงการ 

 ๑๘.๒ จาํนวนงาน/โครงการ

เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจและ

ความสาํนึกในคุณค่าของ

พระพทุธศาสนา ศิลปะวฒัน 

ธรรมไทย สู่นานาชาต ิ

๑๘.๒ มงีาน/โครงการเสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจและความสาํนึกในคุณค่าของ

พระพทุธศาสนา ศิลปวฒันธรรมไทยสู่

นานาชาตอิย่างนอ้ย ๕ งาน/โครงการ 

มงีาน/โครงการเสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจและความสาํนึกในคุณค่า

ของพระพทุธศาสนา 

ศิลปวฒันธรรมไทยสู่นานาชาตอิย่าง

นอ้ยปีละ ๑ งาน/โครงการ 

ที ่๖  ที ่๑๙  ๑๙.๑ จาํนวนโครงการพฒันา

ศกัยภาพและยกระดบั

ความสามารถในการปฏบิตังิาน

ของบคุลากร (Computer 
literacy) โดยเฉพาะทางดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

๑๙.๑ มโีครงการพฒันาศกัยภาพและ

ยกระดบัความสามารถในการปฏบิตังิาน

ของบคุลากรอย่างนอ้ย ๕ โครงการ  

มโีครงการพฒันาศกัยภาพและ

ยกระดบัความสามารถในการ

ปฏบิตังิานของบคุลากรอย่างนอ้ยปี

ละ ๑ โครงการ 



 ๔๐

ยทุธ 
ศาสตร ์

กล

ยทุธ ์
ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ตวับ่งช้ีเป้าหมาย (KPI) ตวับ่งช้ีแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

  ๑๙.๒ จาํนวนทนุและงบประมาณใน

การพฒันาบคุลากร 

๑๙.๒ ทนุในการพฒันาบคุลากรไมน่อ้ย

กวา่ ๕๐ ทนุ  และงบประมาณในการ

พฒันาบคุลากรไมน่อ้ยกวา่ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ลา้นบาท 

ทนุในการพฒันาบคุลากรอย่างนอ้ย

ปีละ ๑๐ ทนุ ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๙.๓ มกีารวเิคราะห ์ทบทวนเกณฑ์

ภาระงานข ัน้ตํา่ของบคุลากร 

๑๙.๓ มรีายงานการวเิคราะหภ์าระงาน

ข ัน้ตํา่ของบคุลากร 

วเิคราะหภ์าระงานข ัน้ตํา่ของ

บคุลากรแลว้เสรจ็ภายในปี ๒๕๕๔ 

  ๑๙.๔ มหีลกัเกณฑก์าํหนดภาระงาน 

มุง่เนน้ในแต่ละภารกจิ จาํแนกงาน

สอน งานวจิยั งานบรกิารวชิาการ

ของบคุลากรอย่างเหมาะสม 

๑๙.๔ มเีกณฑก์าํหนดภาระงานมุง่เนน้

ภารกจิ 

กาํหนดภาระงานมุง่เนน้ภารกจิแลว้

เสรจ็ภายในปี ๒๕๕๔ 

  ๑๙.๕ มกีระบวนการส่งเสรมิการ

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีของ

บคุลากร 

๑๙.๕ มรีะเบยีบมหาวทิยาลยั ว่าดว้ย

จรรยาบรรณวชิาชพีบคุลากร 

ประกาศระเบยีบมหาวทิยาลยั ว่า

ดว้ยจรรยาบรรณวชิาชพีบคุลากร

ภายในปี ๒๕๕๔ 

  ๑๙.๖ มรีะบบการควบคุมภายใน

ครอบคลมุทกุภารกจิ 

๑๙.๖ มคีณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมนิผลและระเบยีบในการตรวจสอบ

และประเมนิผล 

มคีณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมนิผลและระเบยีบในการ

ตรวจสอบและประเมนิผล 

  ๑๙.๗ มรีะบบการวเิคราะหห์น่วย

ตน้ทนุ (Unit Cost Analyze)  
๑๙.๗ รายงานการวเิคราะหค่์าใชจ่้าย

ผลผลติ 

มรีายงานการวเิคราะหค่์าใชจ่้าย

ผลผลติ  

 ที ่๒๐  ๒๐.๑ มกีารจดัทาํ/ปรบัปรุง พฒันา

ระเบยีบว่าดว้ยการจดัต ัง้ การขยาย 

การยา้ย การยกฐานะ และการยุบ

ส่วนงาน 

๒๐.๑ มรีะเบยีบว่าดว้ยการจดัต ัง้ การ

ขยาย การยา้ย การยกฐานะ และการยุบ

ส่วนงาน 

มรีะเบยีบว่าดว้ยการจดัต ัง้ การขยาย 

การยา้ย การยกฐานะ และการยุบส่วน

งาน ภายในปี ๒๕๕๔ 

 ๒๐.๒ มกีระบวนการพฒันา

มหาวทิยาลยัสู่องคก์ารแห่งการ

เรยีนรู ้

๒๐.๒ มคีณะกรรมการจดัการความรู ้

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วทิยาลยั 

มคีณะกรรมการจดัการความรู ้

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วทิยาลยัภายในปี ๒๕๕๓ 

 ๒๐.๓ มกีารปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั คาํส ัง่ ประกาศ เกี่ยวกบั

การบรหิารงานมหาวทิยาลยั  

๒๐.๓ มกีารปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั คาํส ัง่ ประกาศ เกี่ยวกบัการ

บรหิารงานมหาวทิยาลยั 
 
 
 

มกีารปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

คาํส ัง่ ประกาศ เกี่ยวกบัการบรหิารงาน

มหาวทิยาลยั 



 ๔๑ 
ยทุธ 
ศาสตร ์

กล

ยทุธ ์
ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ตวับ่งช้ีเป้าหมาย (KPI) ตวับ่งช้ีแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

 ที ่๒๑  ๒๑.๑ มกีารสนบัสนุนระบบ

สาํนกังานอตัโนมตั ิและนาํ

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ

บรหิารจดัการอย่างเตม็

ประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์

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

๒๑.๑ มรีะบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร

ใชง้านไดอ้ย่างนอ้ย ๕ ระบบ 

มรีะบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารใช ้

งานไดอ้ย่างนอ้ย ๕ ระบบภายในปี 

๒๕๕๔ 

  ๒๑.๒ มรีะบบและกลไกการบรหิาร

บคุคลเพือ่การพฒันาและธาํรง

รกัษาบคุลากรทีม่คีุณภาพและ

ประสทิธภิาพ 

๒๑.๒ มรีายงานสรุปผล มติ

คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วทิยาลยั 

มรีายงานสรุปผล มตคิณะกรรมการ

บรหิารงานบคุคลมหาวทิยาลยัมหา

จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

  ๒๑.๓ มรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

เพือ่การบรหิาร การเรยีนการสอน 

การวจิยั การบรกิารวชิาการแก่

สงัคม และการทาํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม 

๒๑.๓ มรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

อย่างนอ้ย ๕ ระบบ 

มรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ อย่าง

นอ้ย ๕ ระบบภายในปี ๒๕๕๔ 

 ที ่๒๒  ๒๒.๑ มแีผนพฒันาส่วนงานที่

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาระยะยาว

ของมหาวทิยาลยั 

๒๒.๑ ทกุส่วนงานของมหาวทิยาลยัมี

แผนพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันา

ระยะยาวของมหาวทิยาลยั 

ทกุส่วนงานของมหาวทิยาลยัมี

แผนพฒันาทีส่อดคลอ้งกบั

แผนพฒันาระยะยาวของ

มหาวทิยาลยั 

 ๒๒.๒ มกีารจดัต ัง้และบรหิารเงนิกองทนุ

ภายในส่วนงานตามระเบยีบที่

มหาวทิยาลยักาํหนด 

๒๒.๒  มรีะเบยีบการจดัต ัง้และการ

บรหิารเงนิกองทนุ 
         มรีายงานการจดัต ัง้และการ

บรหิารเงนิกองทนุ 

มรีะเบยีบการจดัต ัง้และการบรหิาร

เงนิกองทนุ 
         มรีายงานการจดัต ัง้และการ

บรหิารเงนิกองทนุ 

  ๒๒.๓ มกีารจดัทาํแผนพฒันา

มหาวทิยาลยัระยะยาว ๑๕ ปี 

(MCU Roadmap) 
 
 

๒๒.๓ มแีผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะ

ยาว ๑๕ ปี 

มแีผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะยาว

ภายในปี ๒๕๕๔ 



 ๔๒

ยทุธ 
ศาสตร ์

กล

ยทุธ ์
ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของกลยทุธ ์ ตวับ่งช้ีเป้าหมาย (KPI) ตวับ่งช้ีแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

 ที ่๒๓  ๒๓.๑ มรีะบบและกลไกในการ

จดัสรร การวเิคราะหค่์าใชจ่้าย 

ตน้ทนุผลผลติการตรวจสอบ

การเงนิและงบประมาณอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

๒๓.๑ มสีรุปรายงานการจดัสรร การ

วเิคราะหค่์าใชจ่้าย ตน้ทนุผลผลติ การ

ตรวจสอบการเงนิและงบประมาณ 

มสีรุปรายงานการจดัสรร การ

วเิคราะหค่์าใชจ่้าย ตน้ทนุผลผลติ 

การตรวจสอบการเงนิและ

งบประมาณเป็นรายปี 

  ๒๓.๒ มรีะบบการระดมทนุ เพือ่

การพฒันามหาวทิยาลยั 

๒๓.๒ มรีะบบการระดมทนุ เพือ่การ

พฒันามหาวทิยาลยั 

มรีะบบการระดมทนุ เพือ่การพฒันา

มหาวทิยาลยั 

  ๒๓.๓ จาํนวนกจิกรรมในการระดม

ทนุ เพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั 

๒๓.๓ รายงานกจิกรรมการระดมทนุ

เพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั 

รายงานกจิกรรมการระดมทนุเพือ่

การพฒันามหาวทิยาลยัเป็นรายปี 

  ๒๓.๔ มรีะบบการบูรณาการการใช ้

ทรพัยากรภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยัร่วมกนั 

๒๓.๔ รายงานกจิกรรมบูรณาการการใช ้

ทรพัยากรร่วมกนั 

รายงานกจิกรรมบูรณาการการใช ้

ทรพัยากรร่วมกนัเป็นรายปี 

  ๒๓.๕ มกีระบวนการวเิคราะหแ์ละ

ลงทนุพฒันาวสิาหกจิของ

มหาวทิยาลยั เพือ่จดัเกบ็รายได ้

บาํรุงมหาวทิยาลยัในระยะยาว 

๒๓.๕ รายงานผลการวเิคราะหแ์ละการ

ลงทนุพฒันาวสิาหกจิของมหาวทิยาลยั 

ผ่านสภามหาวทิยาลยั 

รายงานผลการวเิคราะหแ์ละการ

ลงทนุพฒันาวสิาหกจิของ

มหาวทิยาลยัเป็นรายปี 

  ๒๓.๖ มแีผนงานการใชป้ระโยชน์

พื้นทีแ่ละอาคารของมหาวทิยาลยั 

๒๓.๖ มแีผนงานการใชป้ระโยชนพ์ื้นที่

และอาคารของมหาวทิยาลยัและรายงาน

สรุป 

มรีายงานสรุปการใชป้ระโยชนพ์ื้นที่

และอาคารของมหาวทิยาลยัเป็นราย

ปี 

 ที ่๒๔  ๒๔.๑ มกีารสรา้งภาพลกัษณ์

มหาวทิยาลยั (Image Creation) 
เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูอ้ย่างกวา้งขวางท ัง้

ภายในและภายนอกประเทศ 

๒๔.๑ จาํนวนกจิกรรม/โครงการในการ

สรา้งภาพลกัษณม์หาวทิยาลยั 

มกีจิกรรม/โครงการในการสรา้ง

ภาพลกัษณแ์ละประชาสมัพนัธ์

มหาวทิยาลยัอย่างนอ้ยปีละ ๓ 

กจิกรรม/โครงการ 

 ๒๔.๒ ปรบัปรุงพฒันาเวบ็ไซต์

มหาวทิยาลยัใหม้คีวามน่าสนใจ 

ทนัสมยั และเป็นประโยชนท์ ัง้แก่

ชาวไทยและต่างประเทศ 

๒๔.๒ จาํนวนคร ัง้การปรบัปรุงและ

พฒันาเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั 

มกีารปรบัปรุงขอ้มลูขา่วสารใน

เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัอย่างนอ้ยเดอืน

ละ ๒ ครัง้ 

 
 
 
 



 ๔๓ 

 
สรุปตวับ่งช้ีเป้าหมายตามแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

 
     ตวับ่งช้ีเป้าหมาย   ตวับ่งช้ีแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ กลยุทธท์ี ่๑ จาํนวน  ๒  ตวับ่งชี้ จาํนวน ๒ ตวับ่งชี้ 

   กลยุทธท์ี ่๒ จาํนวน ๕ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๕ ตวับ่งชี้ 

   กลยุทธท์ี ่๓ จาํนวน ๔ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๔ ตวับ่งชี้ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ กลยุทธท์ี ่๔ จาํนวน ๕ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๕ ตวับ่งชี้ 

   กลยุทธท์ี ่๕ จาํนวน ๔ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๔ ตวับ่งชี้ 

   กลยุทธท์ี ่๖ จาํนวน ๑ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๒ ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๗ จาํนวน ๒ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๒ ตวับ่งชี้ 
ยุทธศาสตรท์ี ่๓ กลยุทธท์ี ่๘ จาํนวน - ตวับ่งชี้ จาํนวน - ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๙ จาํนวน ๖ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๒ ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๑๐ จาํนวน - ตวับ่งชี้ จาํนวน - ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๑๑ จาํนวน ๒ ตวับ่งชี้ จาํนวน - ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๑๒ จาํนวน - ตวับ่งชี้ จาํนวน - ตวับ่งชี้ 
ยุทธศาสตรท์ี ่๔ กลยุทธท์ี ่๑๓ จาํนวน ๙ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๘ ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๑๔ จาํนวน ๖ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๖ ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๑๕ จาํนวน ๔ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๔ ตวับ่งชี้ 
ยุทธศาสตรท์ี ่๕ กลยุทธท์ี ่๑๖ จาํนวน ๒ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๒ ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๑๗ จาํนวน ๔ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๔ ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๑๘ จาํนวน ๒ ตวับง่ชี้ จาํนวน ๒ ตวับง่ชี้ 
ยุทธศาสตรท์ี ่๖ กลยุทธท์ี ่๑๙ จาํนวน ๗ ตวับง่ชี้ จาํนวน ๗ ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๒๐ จาํนวน ๓ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๓ ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๒๑ จาํนวน ๓ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๓ ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๒๒ จาํนวน ๓ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๓ ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๒๓ จาํนวน ๖ ตวับ่งชี้ จาํนวน ๖ ตวับ่งชี้ 
   กลยุทธท์ี ่๒๔ จาํนวน ๒ ตวับง่ชี้ จาํนวน ๒ ตวับง่ชี้ 
    รวม ๘๒ ตวับ่งช้ี จาํนวน ๗๖ ตวับ่งช้ี 
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