
แบบประชาพิจารณ์ 

(ร่าง )แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ค าชี้แจง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท า(ร่าง)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นแผนหลักในการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตลอดจนเป็นไปตามหลักการมีส่วน
ร่วมของส่วนงานทุกส่วนงาน ดังนั้น กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จึงได้จัดท าแบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้ที่ให้ความสนใจ แล้วน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนฯ ฉบับดังกล่าวให้มี
ความสมบูรณ์ต่อไป 

แบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๑.ปรัชญามหาวิทยาลัย 

๒.ปณิธานมหาวิทยาลัย 

๓.วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 

๔.พันธกิจมหาวิทยาลัย 

๕.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

๖.เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด(ตัวบ่งชี้)มหาวิทยาลัย 

๗.กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเสนอแนะ และแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ในครั้งนี้ จะบรรลุเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดสัมฤทธิ์ตามภารกิจที่ตั้งไว้ และเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ชื่อ .......................................................... ฉายา/  นามสกุล .............................................................. 
ต าแหน่ง .............................................................. หน่วยงาน ........................................................... 
ท่ีอยู.่................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................... (โปรดกรอกข้อมูล) 

 

*ใช้ประกอบการจัดท าประชาพิจารณ์เท่านั้น ห้ามใช้ในการอ้างอิง 



 

แบบประชาพิจารณ ์แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒ 

2
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   √    ลงในช่องความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และให้ข้อเสนอแนะ
ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

๑ ปณิธานมหาวิทยาลัย    

 เป็นสถานศึกษาพระไตรปฏิกและ
วิชาการชั้นสูงส าหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ ์

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

๒ ปรัชญามหาวิทยาลัย    

 จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  
พัฒนาจิตใจและสังคม 

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

๓ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย    

 เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
ระดับโลก 

World Class Buddhist University, 
WCBU 

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย    

 ๑)ผลติบณัฑติใหม้คีณุภาพ เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
(TQF)  โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาบูรณาการใน
กระบวนการจัดการเรียนสอน เพื่อให้
ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีความเป็นพลเมือง (มีองค์ประกอบ ๔ 
ด้าน คือ มีคุณลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  มีองค์ความรู้
ที่ส าคัญในสตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีทักษะ
การด ารงชีวิต) และมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของ
บัณฑิต ๙ ประการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

…………
………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒)ด้านการวิจัยและพัฒนา 

   การวิจัยและคน้คว้า เพื่อสร้างองค์
ความรู้ควบคูไ่ปกบักระบวนการ
เรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์
ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสห
วิทยาการแลว้น าองคค์วามรูท้ี่ค้นพบ
มาประยุกต์ใช้แกป้ัญหา ศีลธรรม 
และจริยธรรมของสังคม รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา โดยความรว่มมือ
กับสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและงานวิจัยให้
มีคุณภาพและความเป็นสากลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 ๓)ด้านสง่เสรมิพระพทุธศาสนาและ
บรกิารวชิาการแกส่งัคม 

      การส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแก่สงัคม ตาม
ปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วย
การปรับปรุงกิจกรรมตา่งๆ ให้
ประสานสอดคล้อง เอือ้ต่อการ
ส่งเสริม สนบัสนนุกิจการคณะสงฆ์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจหลกัค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา สร้างจติส านกึ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่
ประชาชน จัดประชุม สมัมนา และ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และ
บุคลากรทางศาสนา ใหม้ีศักยภาพ
ในการธ ารงรักษา เผยแผ่หลกัค า
สอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนา
จิตใจในวงกวา้ง 

 
 
 
 
 
 

…………
……….. 

 
 
 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

     

 ๔)ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มุ่งการเสรมิสร้างและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอือ้ต่อ
การศกึษา เพื่อสร้างจติส านกึและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สนับสนนุให้มกีารน าภูมปิัญญา
ท้องถิน่ มาเปน็รากฐานของการ
พัฒนาอย่างมดีุลยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………
……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

๕ ยุทธศาสตร์ (๕ ยุทธศาสตร์)    

  ๑. พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒. พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๓. พัฒนางานบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๔.พัฒนางานทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ให้เกิดความยั่งยืน 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๕. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร  
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

๖ เป้าประสงค์    (๑๒ เป้าประสงค์)    

 เป้าประสงค์ที่๑.บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    

    ๑.๑ ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

   ๑.๒ ร้อยละของหลักสูตรที่ด าเนิน
โครงการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะ
ตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

   ๑.๓ ร้อยละของนิสิตชาวต่างประเทศ
ต่อนิสิตทั้งหมด 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 เป้าประสงค์ที่๒.หลักสตูรมีการบูรณา
การพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่
สร้างนวัตกรรมทาง  พระพุทธศาสนา
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข                           

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    

 ๒.๑ จ านวนหลักสูตรที่บูรณาการหลัก
พระพุทธศาสนากับศาสตร์อ่ืน เกิดองค์
ความรู้ในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒.๒ จ านวนหลักสูตรที่มีการน าองค์
ความรู้ไปใชจ้นท าให้เกิดชมรมหรือสังคม
ต้นแบบตามวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

 
 
 

…………
………. 

 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒.๓ ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อ
หลักสูตรภาษาไทยทั้งหมด 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 เป้าประสงค์ที่๓. อาจารย์มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาที่
จัดการเรียนการสอน มี  

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    

 ๓.๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๓.๒ ร้อยละของอาจารย์ที่มีทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๓.๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มีบทความ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๓.๔ ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนชาว
ต่างประเทศท่ีมีต่ออาจารย์ทั้งหมด 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

  

เป้าประสงค์ที่๔.ทรัพยากรการเรียนรู้
ทางการศึกษาที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ มี ๒ ตัวช้ีวัด 

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    

  

๔.๑ ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
นิสิต คณาจารย์ ที่มีต่อทรัพยากร
ทางการเรียนรู้ 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๔.๒ จ านวนรายวชิาที่จัดการเรียนการ
สอนด้วยภาษาต่างประเทศผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 เป้าประสงค์ที่๕.ผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ มี ๒ ตัวช้ีวัด 

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    

 ๕.๑ ร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติต่อจ านวนอาจารย์
และนักวิจัยทั้งหมด 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๕.๒ ร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 เป้าประสงค์ที่ ๖.งานวิจัยได้รับการ
อ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ มี  

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    

 ๖.๑ ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติ 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๖.๒ ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
นานาชาติ 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๖.๓ จ านวนโครงการวิจัยที่มีพ้ืนที่วิจัย
ในต่างประเทศ 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 เป้าประสงค์ที่ ๗.ผลงานบริการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ มี ๔ ตัวชี้วัด 

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    

 ๗.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ี
มีส่วนในการส่งเสริม พัฒนาสังคม 
ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของ
ประเทศ 

 
 
 
 

……………
……. 

 
 
 
 

……………
…….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๗.๒ จ านวนหนว่ยงาน องค์กร หรือ
ชุมชนที่ได้รับบริการวิชาการ
พระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

……………
……. 

 
 
 
 

……………
…….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๗.๓ ระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการสอน
ศีลธรรมให้แก่โรงเรียนที่ส่งผลให้ชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 

……………
……. 

 
 
 
 

……………
…….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๗.๔ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 

 
 
 
 

……………
……. 

 
 
 
 

……………
…….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 เป้าประสงค์ที่๘.งานบริการวิชา
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    

 ๘.๑ ร้อยละโครงการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับกระบวนการเรียนการ
สอนในรายวิชา 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๘.๒ ร้อยละโครงการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการวิจัย 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 เป้าประสงค์ที่ ๙.ผลงานทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ      
นานาชาติ  

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    

 ๙.๑ จ านวนสว่นงาน หรือบุคลากร
ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๙.๒ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมร่วมกัน 

 
 
 

…………
………. 

 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๙.๓ ร้อยละโครงการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ
กระบวนการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๐.ระบบการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มี ๕
ตัวช้ีวัด 

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    

 ๑๐.๑ ระดับผลความส าเร็จของงาน
เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
 

…………
………. 

 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๐.๒ ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงบประมาณ 

 
 

…………
………. 

 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๐.๓ ระดับความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

 
 

…………
………. 

 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๐.๔ ระดับคะแนนของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 

…………
………. 

 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๐.๕ ระดับความส าเร็จของการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

…………
………. 

 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 



 

แบบประชาพิจารณ ์แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒ 

1
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๑.ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรมี
ประสิทธิภาพ  มี  ๒ ตัวชี้วัด 

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    

 ๑๑.๑ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

…………
………. 

 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๑.๒ ระดับความส าเร็จของการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๒.มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาระดับ นานาชาติ 

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    

 ๑๒.๑ ระดับความส าเร็จของแผน
แม่บทการจัดการความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๒.๒ จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
พระพุทธศาสนา 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

๗ กลยุทธ์   (๔๑ กลยุทธ์)    

 ๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ให้มีลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)    

(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๑) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๑) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 ๓.ส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของชาว
ต่างประเทศ 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๑) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๔.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
การน าหลักพระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ใน
หลักสูตร เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๒) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๕.ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าองค์
ความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้จน
ท าให้เกิดชมรมหรือสังคมต้นแบบตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๒) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนา
หลักสูตรนานาชาติเพ่ิมขึ้น 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๒) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๗. ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๓) 

 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๘.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๓) 

 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๙.ส่งเสริมการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการภาษาต่างประเทศ 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๓) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 ๑๐.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
อาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๓) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

    ๑๑.ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
การเรียนรู้ทางการศึกษาที่เพียงพอ
และเหมาะสม 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๔) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๒.พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษา 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๔) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๓.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๔) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๔.ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๔) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๕.พัฒนางานวิจัยให้ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมในระดับชาติและ
นานาชาติ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป้าประสงค์ที่ ๕) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๖.ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป้าประสงค์ที่ ๕) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๗.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงาน
จัดท าวารสารและพัฒนาเข้าสู่ TCI ฐาน 
๑ และระดับนานาชาติ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป้าประสงค์ที่ ๕) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 ๑๘.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัยในระดับนานาชาติ   
(ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป้าประสงค์ที่ ๕) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๑๙.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิง
บูรณาการการร่วมกับองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป้าประสงค์ที่ ๖) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒๐.พัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป้าประสงค์ที่ ๖) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒๑.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และมีทักษะในการท าวิจัย 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป้าประสงค์ที่ ๖) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท างาน
วิจัยในพื้นที่ต่างประเทศ 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป้าประสงค์ที่ ๖) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป้าประสงค์ที่ ๗) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒๔.สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
บริการวิชาการท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป้าประสงค์ที่ ๗) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับ
กระบวนการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป้าประสงค์ที่ ๘) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 ๒๖.สนับสนุนและประชาสัมพันธ์การ
ทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมของชาติที่
เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของ
นานาชาติ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป้าประสงค์ที่ ๙) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒๗.สนับสนุนและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมระหว่างกันในเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป้าประสงค์ที่ ๙) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒๘.ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการ
การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
กระบวนการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย 

(ยทุธศาสตร์ที่ ๔ เป้าประสงค์ที่ ๙) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๒๙.ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งแหล่ง
เรียนรู้ ด้านพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป้าประสงค์ที่ ๙) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๓๐.สนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตมี
บทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริม
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
สังคมร่วมกับภาคประชาชน 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป้าประสงค์ที่ ๙) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๓๑.พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป้าประสงค์ที่ ๙) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๓๒.พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๑๐) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๓๓.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๑๐) 

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 ๓๔.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๑๐) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 ๓๕.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๑๐) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๓๖.ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๑๐) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๓๗.ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๑๑) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๓๘.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๑๑) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๓๙.สนับสนุนให้บุคลากรน า
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานจริง 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๑๒) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๔๐.พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติ
และนานาชาติ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๑๒) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ๔๑.ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ระดับนานาชาติ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๑๒) 

 
 
 
 

…………
………. 

 
 
 
 

…………
……….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 


