ก

คำนำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอยางในสังคม ไม
วาจะเปนการเปลี่ยนแปลงจากภายในประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศ รวมไปถึง สถานการณ
การแพรระบาดของโรคอุบัติใหมที่สงผลใหรูปแบบการทำงานของทุกภาคสวนเปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหเปน กรอบ
และทิศทางในการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความตอเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และ แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ ไดดำเนินการลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการในสวนกลาง
และส วนภูมิภ าค รวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ ง เพื่อรั บฟงป ญหา ความตองการ และรวมกันพิจารณาทบทวนวิสั ย ทั ศน
วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอก (SWOT Analysis) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
และตัวชี้วัดระดับเปาประสงค พรอมกำหนดกลยุทธ และผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ เพื่อใหกระบวนการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ มีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศนตามที่ไดกำหนด
ไว
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐) นนั้น เกิดขึ้นจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นของผูบริหาร ผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุม ทุกระดับ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันดำเนินการ ผานกระบวนการมีสวนรวม เพื่อกำหนดยุทธศาสตรการพั ฒนา
มหาวิทยาลัยในชวงเปลี่ยนผาน ภายหลังสถานการณของโรคอุบัติใหม ซึ่งจะใชเปนแผนแมบทในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย ไปสูเป าหมายตามวิ สั ยทัศนที่ ไดรวมกันกำหนดว า “มหาวิท ยาลั ยพระพุ ทธศาสนาที่ สรางพุทธ
นวั ต กรรมเพื ่ อ พั ฒ นาจิ ต ใจและสั ง คม” โดยมี ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร จ ำนวนทั ้ ง สิ ้ น ๕ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
๑๗ เปาประสงค ๓๒ ตัวชี้วัด ๒๙ กลยุทธ ทั ้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุ ณ และ
อนุโมทนาผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่รวมจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงดวยดี
พระธรรมวัชรบัณฑิต
อธิการบดี

ข

คำปรารภ

แผนพัฒนามหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ นี้
เกิดขึ้นไดดวยการมีสวนรวมของประชาคมชาว มจร ทุกภาคสวนอยางแทจริง โดยคณะทำงานที่ มหาวิทยาลัย
แตงตั้ง ไดออกไปชวยกันระดมความคิดเห็น จากประชาคมชาว มจร โซนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิม
พระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔, โซนภาคกลาง ภาคใต ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม และ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาเขตขอนแกน เมื่อวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตอมาคณะทำงาน ได
ประชุ ม วิ เ คราะห แ ละสัง เคราะห ข  อ มู ล จากการระดมความคิ ดเห็ น ดั ง กล า ว เพื ่ อร ว มกั น ยกรา งแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยฯ แลวนำเสนอผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการอำนวยการฯ และเสนอผูทรงคุณวุฒิภายนอกของ
มหาวิ ทยาลัย ตามลำดับ สุดท า ยได น ำเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ยเพื ่ อพิ จ ารณาและอนุ ม ั ต ิ ตามลำดั บ โดยสภา
มหาวิ ทยาลัย ในคราวประชุม ครั ้ งที ่ ๓/๒๕๖๕ เมื ่ อวั น พฤหั สบดี ท ี่ ๓๑ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มี มติ อนุ มัติ ใช
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉบับนี้
สภามหาวิทยาลัยไดใหกำหนดวิสัยทัศนวา “มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตรสมัยใหม และสรางพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” ภายใตวิสัยทัศนนี้ ยังไดกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตรใหครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ นั่นคือ ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ วิจัยและพัฒนา สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม
และทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี ้ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ ยังไดเ ชื่ อมโยงกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสัง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที ่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สอดรั บ กั บ แผนพั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษา
กฎกระทรวง เรื่อง การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีพันธกิจตรงกับกลุมที่ ๔ คือ กลุม
พัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา
๕ ป ตอจากนี้ไป (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทยบริการ ภายใตการ
กำกับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะไดนำแผนพัฒนามหาวิ ทยาลัยฯ ฉบับนี้ไปปรับให เปน
แผนพัฒนาส วนงานนั ้น ๆ ให เป น ไปในทิ ศ ทางเดีย วกั น เพื ่ อ มหาวิ ท ยาลั ยจะได บ รรลุ เป าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร และวิสัยทัศน
ในนามของคณะผูจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ ผูมีสวน
เกี่ยวของทุกกลุมทุกทาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ผูมีสวนในการดำเนินการใหแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ฉบับนี้สำเร็จลุลวงดวยดี
พระเมธีธรรมาจารย รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ประธานกรรมการดำเนินการจัดทำแผนฯ
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สารบัญ
เรื่อง
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สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ ๑ สวนนำ
- หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

หนา

สวนที่ ๒ ขอมูลสวนงาน
- หลักสูตรและบริการ
- สถิตนิ ิสิต
- สารสนเทศบุคลากร
- งบประมาณ
- โครงสรางองคกร
- วิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis)
- บริบทเชิงกลยุทธ
สวนที่ ๓ ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
- ปรัชญา
- ปณิธาน
- คานิยมองคกร
- วิสัยทัศน
- ตัวชี้วัดวิสัยทัศน
- พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตรในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๓

๘
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๕
๑๖
๑๙

๑
๒
๔
๖

๒๐
๒๐
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เรื่อง

- ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหมีสติปญญาและคุณธรรม
- ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัย และสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
- ยุทธศาสตรที่ ๓ บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริม และสนับสนุน ชุมชน
วัด ทองถิ่น และสังคม ใหเกิดสันติสุข
- ยุทธศาสตรที่ ๔ อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
- รายละเอียด ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธภายใตยุทธศาสตร

หนา
๒๕
๒๘
๓๑
๓๓
๓๔
๓๖

สวนที่ ๔ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
- แนวคิดการบริหารจัดการอาคารและสิ่งแวดลอม
- รายละเอียดอาคาร สถานที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- แนวทางการบริหารจัดการอาคารสถานที่

๕๒
๕๓
๕๕
๖๔

สวนที่ ๕ การนำแผนไปสูการปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
- วงจร PDCA และการปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- ขอบเขต และชองทางการติดตามประเมินผล
- วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓

๖๕
๖๖
๖๘
๖๘

สวนที่ ๖ ภาคผนวก
- SWOT Analysis
- ตารางการวิเคราะหปจจัยภายใน TFE Matrix
- ตารางการวิเคราะหปจจัยภายนอก EFE Matrix
- นิยามศัพท
- ตาราง TOWN Matrix
- แผนที่ยุทธศาสตร
- โครงสรางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ
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๗๖
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บทสรุปผูบริหาร

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไดกำหนด
วิสัยทัศนใหเปน “มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหมและสรางพุทธ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” หมายถึง การเปนมหาวิทยาลัยที่ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อสรางพุทธนวัตกรรมในการพัฒนาจิตใจ และสังคม อันเปนผลที่ไดมาจากกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ยึดหลักการมีสวนรวมเปนสำคัญ โดยไดจัดใหมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน
ของมหาวิทยาลัย ในการกำหนดกรอบวิสัยทัศน ตามนโยบายของผูบริหาร และกำหนดยุทธศาสตร ภายใตพันธกิจ
และกรอบยุท ธศาสตร ช าติ ระยะ ๒๐ ป โดยมี ความเชื ่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ฉบั บ ที ่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษา สอดคล องกั บ การจั ด กลุ ม
สถาบันอุดมศึกษากลุมที่ ๔ กลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา โดยยังคงเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน
ตลอดจนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในการดำเนิ นการจั ด ทำแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ฉบั บ นี ้ เริ ่ ม จากการประชุ ม คณะทำงานยกรา ง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผูแทนจากสวนงานใน
ภูมิภาคตางๆของมหาวิทยาลัย มาวางแผนการทำงาน โดยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน ๑๒
และยกรางแผน ๑๓ จำนวน ๓ ครั้งตามภูมิภาคตางๆ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ สวนงานภาคเหนือ ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. โดยมีสวนงานที่เขารวม
จำนวน ๘ สวนงาน ไดแก วิทยาเขตเชียงใหม วิทยาเขตแพร วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆลำพูน วิทยาลัยสงฆ
เชียงราย วิทยาลัยสงฆลำปาง วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง
ครั ้ ง ที ่ ๒ ส ว นงาน ส ว นกลาง ภาคกลาง ภาคใต ระหว า งวั น ที ่ ๓๐ - ๓๑ มี น าคม –
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีสวนงานที่เขารวมจำนวน ๑๖ สวนงาน ไดแก มจร วังนอย วิทยาเขตบาีศึ กษา
พุทธโฆส วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครสวรรค วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี
ทวารวดี วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร วิทยาลัยสงฆราชบุรี วิทยาลัยสงฆปตตานี วิทยาลัยสงฆสุราษฏรธานี วิทยาลัยสงฆ
สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วิทยาลัยสงฆระยอง วิทยาลัยสงฆกาญจนบุรีศรีไพบูลย วิทยาลัยสงฆพิจิตร วิทยาลัยสงฆ
เพชรบุรี วิทยาลัยสงฆชลบุรี
ครั้งที่ ๓ สวนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาเขตขอนแกน ระหวางวันที่ ๗ - ๙ เมษายน
๒๕๖๔ โดยมีสวนงานที่เขารวมจำนวน ๑๒ สวนงาน ไดแก วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขต
นครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตสุรินทร วิทยาลัยสงฆเลย วิทยาลัยสงฆนครพนม วิทยาลัยสงฆ
บุรีรัมย วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ วิทยาลัยรอยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม

ฉ

หลังจากนั้นคณะทำงานประชุมเพื่อทำการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดังกลาว จึงไดกำหนดยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ เพื่อใหสามารถนำพาองคกรไปสูความสำเร็จ
ตามวิสัยทัศนที่ไดกำหนดไว จำนวนทั้งสิ้น ๕ ประเด็นยุทธศาสตร ๑๕ เปาประสงค ๓๖ ตัวชี้วัด ๒๙ กลยุทธ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพและคุณธรรม โดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุ ณธรรม เปนไปตาม
จุดมุงหมายของการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษากลุ มที่ ๔ กลุมพัฒนาป ญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา และ
เปนไปตามจุดมุงหมายของแผนพัฒนาการศึกษาชาติที่ใหการศึกษาเปนเครื่องมือ และกลไกสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีความเป นพลเมือง มีทักษะความรู  ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิ บัติงาน และ
ดำรงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข ประกอบดวย ๔ เปาประสงค ๑๖ ตัวชี้วัด ๑๑ กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ โดยมุงเนนการพัฒนาองคความรู และพุทธนวัตกรรม เพื่อใหสามารถตอบสนองความตตองการในการ
แกไขปญหาของชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยใชหลักพุทธศาสนา ตามเปาหมายหลักของนโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ ประกอบดวย ๔ เปาประสงค ๙ ตัวชี้วัด ๖ กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริม และสนับสนุน วัด ชุมชน
ทองถิ่น และสังคมสันติสุข โดยมุงเนนการสรางเครือขายในสังคมเพื่อบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา และ
ปรัชญาในพื้นที่ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางชุมชนและสังคมสันติสุขภายใตบริบทและความเขมแข็ง
ของแตละพื้นที่ ประกอบดวย ๒ เปาประสงค ๓ ตัวชี้วัด ๓ กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ อนุรักษ สืบสาน สงเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ท อ งถิ ่ น อย า งยั ่ง ยื น โดยมุ ง อนุ ร ัก ษ ศ ิ ลปะวั ฒ นธรรมของชาติ และสื บ สานเจตนารมณ รวมไปถึ ง พั ฒ นา
ศิลปะวัฒนธรรม ของไทยใหแพรหลาย เปนที่รูจัก แกสังคม ชุมชนอยางยั่งยืน ประกอบดวย ๒ เปาประสงค ๒
ตัวชี้วัด ๒ กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อใหเปนตนแบบ
ขององคกรวิถีพุทธที่นำหลักพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับ การบริหารจัดการสมัยใหม อยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวย ๓ เปาประสงค ๗ ตัวชี้วัด ๗ กลยุทธ
สำหรับการนำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ (Implement) จะเนน
การใหความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพในทุกประเด็นยุทธศาสตร ความพรอมของสวนงานในการดำเนินการ
โดยจะมีการประชุมเพื่อสรางความเขาใจและดำเนินการแปลงแผนพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติการของทุกสวนงานใน
สังกัด ทั้งในระดับวิทยาเขตและวิทยาลัย สูการดำเนินงานที่มีทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเปาหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร และวิสัยทัศน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยตองสามารถ ตอบสนองตอสังคม ชี้นำสังคม และเตือนสติสังคม

๑

สวนที่ ๑
สวนนำ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒

สวนที่ ๑
สวนนำ
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีสวนงานกระจายอยูทุก
ภูมิ ภาค ทั่วประเทศและในตางประเทศ เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนตามพันธกิ จ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงไดมีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔ /๒๕๖๔
เรื่ อ ง แตงตั้งคณะกรรมการจั ด ทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชว งแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดำเนินการยกรางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใช
เปนทิศทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มีการระดมความคิดเห็น (Brain storming) และ การวินิจฉัย (Diagnose) ซึ่ง
ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเปนปสิ้นสุดการใชแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่อเปนเครื่องมือสำคัญในการบริห ารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ใหเปน
สถาบันการศึกษาที่มี บทบาทสำคัญในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพของสังคม และเปนกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ไดยกรางขั้น
นั้น มีความสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรชาติระยะเวลา ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนดาน
การอุด มศึก ษาเพื ่ อ ผลิตและพั ฒนากำลัง คนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ซึ ่ ง การจั ดทำแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ นี้ เพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีเปาหมายตาม
การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา กลุมที่ ๔ ดานพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา ซึ่งมีพันธกิจหลัก คือ
(๑) มุงพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูมีสติปญญาและคุณธรรมดวยการจัดการเรียนการสอนที่ผสานหลักศาสนากับหลักวิชา
(๒) ใหความสำคัญกับการวิจัยและสรางนวัตกรรมโดยยึดหลักศาสนา ปรับใชหลักศาสนาใหเหมาะกับสังคมที่
เปลี ่ยนไป และสรางหลักการวิชาการที่สอดคลองกับหลักศาสนาเปนทางเลือกคูกับหลักวิชาการของประเทศ
ตะวันตก (๓) นำหลักธรรมคำสอนของศาสนาตางๆมาชี้นำสังคม นอกจากนั้นกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่
สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนไทย ไดแก ๑ ) กระแส Globalization ที่เปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการไหลของทุน
สินคาบริการและแรงงานอยางเสรีทำใหเกิดปรากฎการณเชื่อมโลกเขาดวยกัน (Connected World) ๒) กระแส
Digitization ที่เปลี่ยนรูปแบบการติดตอสื่อสารในโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลทำใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบ
Exponential Return to Scale ไมเปนไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ๓) กระแส Rurbanization ที่มีผลให
วัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมรวมทั้งการปฏิสัมพันธของผูคนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมและวัฒนธรรม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๓

แบบเดิม ๔) กระแส Individualization ที่ทำใหมีความเปนปจเจกบุคคลมากขึ้น ทำใหมีทั้งขอดี ขอเสีย เชน อาจ
ทำให เ ป น สัง คมที ่ เข ม แข็ ง ขึ้ น และอาจทำให ส ั ง คมที่ ม ี ค วามขัด แย ง และมีค วามป จ เจกมากขึ้ น ๕) กระแส
Communication ทำใหเกิดกระแสการพึ่งพากันมากขึ้น เกิดการผนึกพลังรวมกันแกปญหาหรือเผชิญปญหา
รวมกันมากขึ้น และ ๖) New Normal ชีวิตวิถีใหมที่ทำใหเกิดการใชชีวิตผานระบบการสื่อสารออนไลนเปนหลัก
นอกจากนั้นแลว แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - ๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ไดกำหนดทิศทางการพัฒนาทามกลางภาวะวิกฤตและความไมแนนอนเพื่อใหประเทศไทย
มีความสามารถในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ภาคสวนตางๆสามารถปรับตัวใหอยูรอดได
ขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการสรางสรรคผลประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้น ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ที่สงผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันใหไดมากที่สุด จึงควรใหความสำคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของประเทศใหสามารถ “ลมแลว ลุกไว” (Resilience) โดยการพัฒนาประเทศภายใตแนวคิด
Resilience มีมิติที่ตอ งใหความสำคัญ ๓ ประการ ไดแก
การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวะวิกฤตใหประเทศยังคง
ยืนหยัด และตานทานความยากลําบาก รวมถึงสามารถฟนคืนกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็วเมื่อภาวะวิกฤต
ผานพนไป ซึ่งการสรางความสามารถของประเทศในการพรอมรับนั้น ตองพิจารณาใหความสำคัญกับการลดความ
เปราะบาง ผานการลดจุดออนและขจัดขอจำกัดเดิมที่ประเทศเผชิญ พรอมกับการเยียวยาชวยเหลือผู ที่ไดรับ
ผลกระทบอยางอยางเต็มศักยภาพภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด
การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนารูปแบบและแนวทางที่ดำเนินการอยูใหสอดรับ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไมแนนอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ย นแปลงไป รวมถึงตองให 
ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได และพรอมที่จะปรับตัว
อยางรวดเร็วเพื่อแสวงหาแนวทางในการสรางสรรคประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การเปลี ่ ย นแปลงเพื่ อ พร อ มเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น (Transform) หมายถึ ง การเปลี ่ ย นแปลงเชิ ง
โครงสรางและปจจัยพื้นฐาน เชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และสถาบันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการ
ปกครอง ใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะสงผลกระทบตอศักยภาพโดยรวมของประเทศเพื่อพลิกวิกฤต
จากแรงกดดันทั้งภายนอก และภายในใหเปนโอกาสสำหรับการพัฒนาประเทศสูการเติบโตอยางมีคุณภาพทั่วถึง
เปนธรรมและยั่งยืนตอไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีพันธกิจ ๔ ประการ
ไดแก การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา การสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม
และการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ มีเปาหมายในการดำเนิน การ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร
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ประเด็นแรกคือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ใหเปนไปตามกลุมสถาบันอุดมศึกษากลุมที่ ๔ และ
สามารถดำเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงค รวมไปถึงสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนทั่วโลก และประเด็นที่สองคือ การบริหาร
จัดการงบประมาณให มีป ระสิทธิภ าพ เนนการพัฒนาเครือ ขายการทำงานโดยการถา ยทอดองคความรู  ท ี ่มี
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคสังคม ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการนำองคความรูไปใชประโยชน และ
นำไปสู  การสรา งและพัฒนาองคค วามรูร วมกัน ซึ่งการดำเนินการดังกลาว จะสงผลใหระบบงบประมาณที่
หลากหลาย นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานภาครัฐ เพื่อบริหารการศึกษาใหมีศักยภาพ
และเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยจะดำเนินการตามการบริหารแบบสมดุล (BSC) ที่มีวัตถุประสงคในมิติ
ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกร โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และ
กำหนดคา เปา หมายเพื่ อสง เสริ ม ใหก ารบริห ารจั ด การข อ มูล ในการดำเนิ นงานของมหาวิ ท ยาลั ย ยกระดั บ
ความสามารถของมหาวิทยาลัยใหสามารถบริหารจัดการไดในสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการ
ดำเนินงานตามพันธกิจใหบรรลุตามเปาประสงคที่ไดกำหนดไว
บริบทการพัฒนาในระดับนานาชาติ
องคการสหประชาชาติ (UN) ไดระบุประเด็นของโลก (Global Issues) ที่มีความสำคัญภารกิจหลักในการ
สรางสันติภาพของโลก การปกปองสิทธิมนุษยชน การสรางกระบวนการยุติธรรมระดับนานาชาติ ตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว ๒๒ ประการ ซึ่งประเด็นและความทาทายเหลานี้ สวนใหญไดถูกกำหนดไวใน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่ไดรับการนำเสนอในการประชุม
สมัช ชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ภายใตวาระการพัฒนา ๒๐๓๐
(Agenda ๒๐๐๓) เพื่อเปนแนวทางการพัฒนารวมกันของประเทศสมาชิก หลังจากที่เปาหมายการพัฒนาแห ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ที่สิ้นสุดลง โดย MDGs ๘ ขอนั้น เนนการพัฒนาขั้น
พื้นฐาน เพื่อเสริมสรางมาตรฐานชีวิตความเปนอยูของประชาชน ในสวน SDGs ๑๗ ขอนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ไดมุงในเปาหมาย ๓ ขอ ไดแก เปาหมายที่ ๔ การศึกษาที่เทาเทียม เปาหมายที่ ๑๐ การ
ลดความเหลื่อมล้ำ และเปาหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุขยุติธรรมไมแบงแยก โดยเปาหมาย ๓ ขอที่ไดกลาวถึงนั้น
สอดคลองและตรงตามการดำเนินงานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยางแทจริง
๒. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไดถูกจัดทำ
ขึ้นโดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ มีการพัฒนาอยาง
บูรณาการในลักษณะองครวม เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสว นรว มในการพัฒนา ซึ่งเปนการจัดทำแผนแบบ
Top – Down และ Bottom – Up บุคลากรมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี
ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร
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๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
กองแผนงานรว มกับ กองกิจ การวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมพรอม
ขั บเคลื ่ อ น มจร สูแ ผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ ๑๓ โดยไดจ ัดประชุม คณะทำงานจัด ทำแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ ตามคำสั่งที่ ๔ /๒๕๖๔ ลงนามโดย พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี จากคำสั่ง
ดังกลาว ประกอบดวยคณะกรรมการและคณะทำงาน มีอำนาจหนาที่วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะ
คุกคามของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ และยกรางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ เพื่อนำเสนอ
รางฯ ตอสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ
๒.๒ จัดระดมความคิดเห็น
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดใหมีการระดมความคิดเห็นแกสวนงานของ
มหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคทุกสวนงาน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๓ ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ ๑ สวนงานภาคเหนือ ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. โดยมีสวนงานที่เขารวม
จำนวน ๘ สวนงาน ไดแก วิทยาเขตเชียงใหม วิทยาเขตแพร วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆลำพูน วิทยาลัยสงฆ
เชียงราย วิทยาลัยสงฆลำปาง วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง
ครั ้ ง ที ่ ๒ ส ว นงาน ส ว นกลาง ภาคกลาง ภาคใต ระหว า งวั น ที ่ ๓๐ - ๓๑ มี น าคม –
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีสวนงานที่เขารวมจำนวน ๑๖ สวนงาน ไดแก มจร วังนอย วิทยาเขตบาีศึกษา
พุทธโฆส วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครสวรรค วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี
ทวารวดี วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร วิทยาลัยสงฆราชบุรี วิทยาลัยสงฆปตตานี วิทยาลัยสงฆสุราษฏรธานี วิทยาลัย
สงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วิทยาลัยสงฆระยอง วิทยาลัยสงฆกาญจนบุรีศรีไพบูลย วิทยาลัยสงฆพิจิตร วิทยาลัย
สงฆเพชรบุรี วิทยาลัยสงฆชลบุรี
ครั้งที่ ๓ สวนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีสวนงาน
ที่เขารวมจำนวน ๑๒ สวนงาน ไดแก วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขต
อุบลราชธานี วิทยาเขตสุรินทร วิทยาลัยสงฆเลย วิทยาลัยสงฆนครพนม วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย วิทยาลัยสงฆ
ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ วิทยาลัยรอยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม
๒.๓ ประชุมคณะทำงานยกรางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรวบรวม
ขอมูลจากการลงพื้นที่ แลวนำมาวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทำ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพื่อเสนอผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหขอเสนอแนะ จำนวนทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานระบบออนไลน โดยการนำเสนอขอมูลที่ไดรับ
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับทุกสวนงาน ทั้ง ๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เปนการประชุมผานระบบออนไลน โดยการวิเคราะหและจัดทำ
SWOT Matrix และการจัดหมวดหมูประเด็นยุทธศาสตรที่ไดจากการนำเสนอจากแตละภูมิภาค
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร
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ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประชุมเพื่อจัดทำ ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธที่ไดรับ
การวิเคราะหและสังเคราะหรวมกัน
๒.๔ นำเสนอผูทรงคุณวุฒิ คณะทำงานฯ ไดสรุปและนำเสนอประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ
ไดที่ประชุมรวมกันจากคณะทำงานฯ เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหขอเสนอแนะ
๒.๕ จัดทำ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยนำขอเสนอแนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิในประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและกลยุทธ มาปรับแกไขตามขอเสนอแนะ แลวจัดทำราง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอในลักษณะรูปเลมที่มีรายละเอียด
๒.๖ นำเสนอคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผูบริหาร
ระดับสูงทุกสวนงาน เพื่อพิจารณา โดยจัดสงเปน รูปเลมที่มีรายละเอียด เพื่อขอรับฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติม
๒.๗ ประชาพิจารณ (ราง)แผนพัฒนามหาวิท ยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย โดยทำประชา
พิจารณ ผานระบบออนไลน โดยแบงเปนภูมิภาค ดังนี้
- วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑
สวนงานภาคใต
- วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒
สวนงานภาคเหนือ
- วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓
สวนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๔
สวนงาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก
๒.๘ ปรับแกไข (ราง) แผนพัฒนา ฯ จากเวทีประชาพิจารณ ในระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ วิทยาลัยสงฆเชียงราย
๒.๙ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒.๑๐ แปลงแผนสูการปฏิบัติ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สู
แผนปฏิบัติการ และจัดทำคูมือตัวชี้วัดยุทธศาสตร
๓. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. การบริหารและการปฏิบัติงานของทุกสวนงาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดถือปรัชญา ปณิธาน
เปนแนวทางหลักในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีเปาหมาย มุงมั่นใหวิสัยทัศนของแผนพัฒนาที่ไดรวมกันจัดทำขึ้น
ประสบความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม
๒. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ สามารถนำไปใชในการแปลงแผนลงไปสูการปฏิบัติ และมีแนว
ทางการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๓. สามารถพัฒนาองคความรูเปนระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายในดานการบริหารจัดการ
ตามพันธกิจ ประกอบดวย การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
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๗

สวนที่ ๒
ขอมูลสวนงาน
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๘

สวนที่ ๒
ขอมูลสวนงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทยที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดทรงสถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราช
รั ง สฤษฎ เพื่อเปน สถาบันการศึก ษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิก ษุ สามเณรและคฤหัส ถ โดย
พระราชทานนามว า มหาธาตุ ว ิ ท ยาลั ย เมื ่ อ ป พ ุ ท ธศั ก ราช ๒๔๓๐ และได เ ป ด ดำเนิ น การศึ ก ษาเมื่ อ
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๓๐
ตอมาไดทรงเปลี่ยนจาก มหาธาตุวิทยาลัย เปน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๓๙ แตยังคงจัดการศึกษาเฉพาะปริยัติธรรมแผนกบาลีเทานั้น ยังมิได
ดำเนินการศึกษาในรูปแบบอุดมศึกษาหรือรูปแบบมหาวิทยาลัย ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เพื่อ สืบ สานพระราชปณิธ านของพระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล า เจา อยูห ัว เมื่อ วันที่ ๙ มกราคม
พุ ท ธศัก ราช ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ชอย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆว ัดมหาธาตุสมัยนั้น พรอ มทั้ง พระ
เถรานุเถระฝายมหานิกาย จำนวน ๕๗ รูปไดประชุมพรอมกันที่ตำหนักสมเด็จฯ วัดมหาธาตุ ปรึกษาหารือไดขอยุติ
ที ่ จ ะเป ด การศึ ก ษาในรู ป แบบมหาวิ ท ยาลัย เป ด รับ ผู  ส นใจวิช าพระพุ ท ธศาสนาพระปริย ั ติ ส ั ท ธรรมชั ้น สู ง
ภาษาตางประเทศและวิทยาการบางอยางอันเปนอุปกรณแกการคนควาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศใชระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดรับพระภิกษุสามเณรผูสอบได
ตั้งแตเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไปเขาศึกษา พระภิกษุสามเณรที่เขาศึกษารุนแรกนี้มีจำนวน ๑๕๖ รูป เปด
การศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ โดยจัดใหเรียนวิชาพื้นฐาน เรียกวา การศึกษาระดับชั้น
อบรมพื้นความรูจนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษาเปนเวลา ๔ ป ตั้งแตพุทธศักราช ๒๔๙๐-๒๔๙๔ จากนั้นจึงใหเรียนตอ
ระดับปริญญาตรีในคณะพุทธศาสตร ซึ่งเปดเปนคณะแรก รับพระภิกษุสามเณรที่จบชั้นเตรียมอุดมศึกษานี้และ
เปนผูสอบไดตั้งแตเปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป จำนวนผูผานการคัดเลือกใหเขาศึกษาปแรกในคณะพุทธศาสตร
ปการศึกษา ๒๔๙๔ จำนวน ๑๖ รูป สำเร็จการศึกษาในป ๒๔๙๘ เปนพุทธศาสตรบัณฑิตรุนแรกจำนวน ๖ รูป
พุทธศักราช ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมไดออกคำสั่งเรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ พ.ศ.๒๕๑๒
จำนวน ๑๒ ขอ สาระสำคัญของขอ ๓ ระบุสวนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไววา “ให
การศึ ก ษาของมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูป ถัมภ ณ วัดมหาธาตุย ุวราชรังสฤษดิ์ ซึ่ ง
ดำเนินการอยูแลว เปนการศึกษาของคณะสงฆ”
พุทธศักราช ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช องคเอกอัครศาสนูปถัมภก โดย
คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผูสำเร็จ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมาตรา ๔ (๓) กำหนดไววา “ใหผูสำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา
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๙

ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มีวิทยฐานะชั้น
ปริญญาตรี” เรียกวา “พุทธศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอวา “พธ.บ.”
พุทธศักราช ๒๕๓๐ สภามหาวิทยาลัยประกาศใชระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ วาดวยการบริหาร ๒๕๓๐
พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใหมีสถานภาพเปน
นิติบุคคล และเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
๒.๑ หลักสูตรและบริการ
ในปการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการ รวม ๑๔๗ สาขาวิชา แยกเปน ๔
ระดับ คือ (๑) ปริญญาตรี ๖๓ สาขาวิชา (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ สาขาวิชา (๓) ปริญญาโท ๕๙
สาขาวิชา และ (๔) ปริญญาเอก ๒๔ สาขาวิชา
บริการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
การบริการที่สำคัญ

แนวทางและวิธีการใหบริการ

การวิจัย

วางแผนการวิจัยที่สอดคลองกับ
แผน/นโยบายของมหาวิทยาลัย
ในระดับตางๆภายใตการ
สนั บ ส นุ นขอ งหน ว ย ง า น ที่
ขับเคลื่อนการวิจัยไดแก
- สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
- คณะ/สำนัก
- หนวยวิจัย
ดำเนิ น การทั ้ง ในระดับ สถาบั น
คณะสำนักและหลักสูตรโดยการ
ถายทอดความรูผาน
๑. การบรรยายพิเศษ
๒. กิจกรรม/โครงการ
๓. หลักสูตรระยะสั้น

การบริการวิชาการ

ความสำคัญตอความสำเร็จตาม
พันธกิจ
สนับ สนุนใหม ีก ารวิจัยที่บ ูรณาการ
ข า มศาสตร เ น น การสร า งพุ ท ธ
นวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาสังคมการ
สรางองคความรูการพัฒนาคุณภาพ
ชี ว ิ ต การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง
ใหกับชุมชนโดยใชหลักธรรม

เน น การจั ด โครงการกิ จ กรรมที่
ถ า ยทอดองค ค วามรู  ก ารบรรยาย
พิเศษในประเด็นที่สังคมสนใจการจัด
กิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาขุม ชน
ตามความตองการของขุมชน
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๑๐

การบริการที่สำคัญ

แนวทางและวิธีการใหบริการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดำเนิ น การทั ้ง ในระดับ สถาบั น
คณะสำนักและหลักสูตรโดยการ
ถายทอดความรูผาน
๑. การบรรยายพิเศษ
๒. กิจกรรม/โครงการ
๓. หลักสูตรระยะสั้น

การบริการวิชาชีพ

ดำเนิ น การในระดั บ คณะและ
หลักสูตรโดยการถายทอดความรู
ผาน
๑. การบรรยายพิเศษ
๒. กิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ความสำคัญตอความสำเร็จตาม
พันธกิจ
เน น การจั ด โครงการกิ จ กรรมที่
ถ า ยทอดองค ค วามรู  ก ารบรรยาย
พิ เ ศษเพื ่ อ ส ง เสริ ม และทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ช ุมชนการ
สงเสริมการถายทอดองคความรูจาก
ปราชญทองถิ่นเพื่อสงตอความรูและ
รักษาศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน
เปนการจัดกิจกรรม โครงการที่เสริม
ทักษะด า นวิช าชี พ แก ห ลั กสูต รที ่ มี
องคกรวิช าชีพดูแล ไดแก หลักสูตร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต และ หลั ก สู ต ร
นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต โดยมุ  ง เน น ให
กลุม เปาหมายมี คุณ ลั ก ษณะตามที่
องคกรวิชาชีพรับรอง

๒.๒ สถิตนิ ิสิต
ในปก ารศึกษา ๒๕๖๔ มีนิส ิตจำนวน ๒๐,๓๖๑ รูป /คน จำแนกเปน ปริญ ญาตรี ๑๕,๑๕๑ รูป /คน
ปริญญาโท ๓,๓๙๑ รูป/คน ปริญญาเอก ๑,๘๑๙ รูป/คน
๒.๓ สารสนเทศบุคลากร
๑) จำนวนอาจารยประจำและอัตราจาง
ในปการศึกษา ๒๕๖๔ มีอาจารยทั้งหมด ๑,๒๙๓ รูป/คน จำแนกเปนปริญญาโท ๔๙๔ รูป/คน
ปริญญาเอก ๓๓๗ รูป/คน และมีตำแหนงทางวิชาการ จำนวน ๔๖๒. รูป/คน จำแนกเปนผูชวยศาสตราจารย
๓๔๖ รูป/คน รองศาสตราจารย ๑๐๙ รูป/คน และศาสตราจารย ๗ รูป/คน
๒) จำนวนบุคลากร
ในปการศึกษา ๒๕๖๔ มีเจาหนาที่จำนวนทั้งสิ้น ๙๙๙ รูป/คน จำแนกเปน ปริญญาตรี ๗๐๖
รูป/คน ปริญญาโท ๒๗๘ รูป /คน และ ปริญญาเอก ๑๕ รูป /คน
๓) งบประมาณ
ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย มีงบประมาณจากรัฐ ๑,๖๖๔,๓๒๒,๒๐๐ บาท เงินรายได
จำนวน ๑,๐๖๑,๙๘๔,๘๗๐ บาท
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๑๑

๒.๔ โครงสรางองคกร
สภามหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาอธิการบดี
อธิการบดี
สภาวิชาการ

กรรมการประกันคุณภาพ

กรรมการบริหารงานบุคคล

กรรมการการเงินและทรัพยสนิ

กรรมการกำกับนโยบายและแผนฯ

หนวยงานตรวจสอบภายใน
ผูชวยอธิการบดี

รองอธิการบดี

สำนัก/สถาบัน/ศูนย

คณะ

วิทยาเขต

 สำนักงานอธิการบดี

 บัณฑิตวิทยาลัย

 วิทยาเขตหนองคาย

 สำนักหอสมุดและ

 คณะครุศาสตร

 วิทยาเขตเชียงใหม

 คณะสังคมศาสตร

 วิทยาเขตอุบลราชธานี

หองเรียน/หนวยวิทยบริการ

 วิทยาเขตแพร

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร








เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักสงเสริมพระพุทธ
ศาสนาและบริการสังคม
สถาบันภาษา
สำนักทะเบียนและวัดผล
สถาบันวิปสสนาธุระ
สถาบันพระไตรปฏกศึกษา
ศูนยอาเซียนศึกษา

 คณะพุทธศาสตร

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 คณะมนุษยศาสตร

 วิทยาเขตขอนแกน

สถาบันสมทบ ๖ แหง

 มหาปญญาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา

 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี
 มหาวิทยาลัยชินเจี๋ย ไตหวัน

 วิทยาเขตนครราชสีมา
 วิทยาเขตสุรินทร
 วิทยาเขตพะเยา

 วิทยาเขตบาีศึกษาพุทธโฆส
 วิทยาเขตนครสวรรค

วิทยาลัยสวนกลาง

 วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ
 วิทยาลัยพระธรรมทูต

 วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา
 วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร

 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี

หนวยวิทยบริการ/หองเรียน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

วิทยาลัย


























วิทยาลัยสงฆเลย
วิทยาลัยสงฆนครพนม
วิทยาลัยสงฆลำพูน
วิทยาลัยสงฆพทุ ธชินราช
วิทยาลัยสงฆบุรรี ัมย
วิทยาลัยสงฆปตตานี
วิทยาลัยสงฆนครนานฯ
วิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธร
วิทยาลัยนครลำปาง
วิทยาลัยสงฆเชียงราย
วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ
วิทยาลัยสงฆราชบุรี
วิทยาลัยสงฆพทุ ธปญญาศรีทวารวดี
วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง
เพชรบูรณ
วิทยาลัยสงฆรอ ยเอ็ด
วิทยาลัยสงฆชยั ภูมิ
วิทยาลัยสงฆพิจิตร
วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรฯี
วิทยาลัยสงฆระยอง
วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม
วิทยาลัยสงฆสุราษฏรธานี
วิทยาลัยสงฆอทุ ยั ธานี
วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี
วิทยาลัยสงฆกาญจนบุรี
วิทยาลัยสงฆชลบุรี

๑๒

๒.๔.๑ รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ชื่อ – ฉายา – นามสกุล
พระพรหมวชิราธิบดี (พีร สุชาโต)
สมเด็จพระพุฒาจารย (สนิท ชวนปฺโญ)
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)
พระพรหมวชิรปญญาจารย (ทองดี สุรเตโช)
พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. (สมฺจินต สมฺมาปฺโญ)
พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)
พระสุวรรณเมธาภรณ,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ)
พระเมธีธรรมาจารย,รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร)
พระโสภณวชิราภรณ ดร. (ไสว โชติโก)
พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.(ทองขาว กิตฺติธโร)
พระราชปริยัติ,รศ.ดร. (ณษิกรณ อรินฺทโม)
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ผูอำนวยการสำนักงานงบประมาณ
เลขาธิการสภาการศึกษา
ศ.พิเศษ จำนงค ทองประเสริฐ
นายพิศิษฐ ลีลาวชิโรภาส
ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ

ตำแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
กรรมการจากผูบริหาร
กรรมการจากผูบริหาร
กรรมการจากผูบริหาร
กรรมการจากผูบริหาร
กรรมการจากผูบริหาร
กรรมการจากผูบริหาร
กรรมการจากผูบริหาร
กรรมการโดยตำแหนง
กรรมการโดยตำแหนง
กรรมการโดยตำแหนง
กรรมการโดยตำแหนง
กรรมการโดยตำแหนง
กรรมการโดยตำแหนง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๑๓

๒.๔.๒ รายชื่อผูบริหารมหาวิทยาลัย
ผูบริหารมหาวิทยาลัย สวนกลาง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชื่อ – ฉายา – นามสกุล
พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. (สมฺจินต สมฺมาปฺโญ)
พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)
พระสุวรรณเมธาภรณ,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ)
พระเมธีธรรมาจารย,รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร)
พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร)
พระโสภณวชิราภรณ ดร. (ไสว โชติโก)
พระครูโสภณพุทธิศาสตร,ผศ.ดร.(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย)
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
พระเทพวัชราจารย,รศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ)
พระราชสุตาภรณ,รศ.ดร.(ประศักดิ์ อคฺคปฺโญ)
พระศรีสิทธิมุนี ผศ.ดร. (เฉลิมชัย ชยเมธี)
พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.(ทองขาว กิตฺติธโร)
พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป,ผศ.ดร.
พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุทิตย อาภากโร)
พระธรรมวชิรมุนี วิ. รศ.ดร. (บุญชิต ญาณวโร)
พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. (โชว ทสฺสนีโย)

ตำแหนง

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ
รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ
รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะพุทธศาสตร
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
คณบดีคณะสังคมศาสตร
รักษาการผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร
ผูอำนวยการสถาบันวิปสสนาธุระ
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม
พระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร.
ผูอำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
พระครูปลัดปญญาวรวัฒน ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) ผูอำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.
รักษาการผูอำนวยการวิทยาลัยธรรมทูต
พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช)
ผูอำนวยการศูนยอาเซียนศึกษา
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.
ผูอำนวยการสถาบันภาษา
พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ.
รักษาการผูอำนวยการสถาบันพระไตรปฎก
ศึกษา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๑๔

ผูบริหารมหาวิทยาลัย สวนภูมิภาค
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ชื่อ – ฉายา – นามสกุล
พระศรีญาณวงศ,ดร. (นิมิตย ปณฺฑิตเสวี)
พระเทพปญญาสุธี (พรอม โกวิโท)
พระวิมลมุนี (นนทพันธ ปภสฺสโร)
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ)
พระเทพสีมาภรณ (วันชัย กนฺตจารี)

พระครูกิตติคุโณภาส,ดร.(จินดา สปฺปฺโญ)
พระราชเขมากร,ผศ.ดร. (ประยุทธ ภูริทตฺโต)
พระพรหมวชิรโมลี ดร. (ทองอยู ญาณวิสุทฺโธ)
พระราชปริยัติ, รศ. ดร. (ณษิกรณ อรินฺทโม)
พระธรรมวชิรเมธี รศ.ดร. (มีชัย วีรปฺโญ)
พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. (ฐิตพัฒน สิริธโร)
พระราชปรีชามุนี.ดร. (บุญเพ็ง รตนเมธี)
พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร. (วรรณชัย ชยวณฺโณ)
พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. (สมาน จนฺทรํสี)
พระราชรัตนสุธี รศ.ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม)
พระศรีปริยัติธาดา ผศ. (ทองสา ฐานิสฺสโร)
พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผศ.
พระชยานันทมุน,ี ผศ.ดร. (ธรรมวัตร จรณธมฺโม)
พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปฺญาวชิโร)
พระครูสิริธรรมบัณฑิต ผศ.
พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ ปสนฺโน)
พระอุดมปญญาภรณ (สัณหวัตร สณหวฑฒโน)
พระเทพศาสนาภิบาล,ดร. (แยม กิตฺตินฺธโร)
พระศรีสัจญาณมุนี ดร. (สุมินทร ยติกโร)
พระครูวาปจันทคุณ, ผศ.ดร.(อัศเจรีย จนฺทวณฺโณ)
พระศรีพัชโรดม ดร. (ลักษณะ กิตฺติญาโณ)

๒๗ พระปฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย ปโมทิโต)

ตำแหนง
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา
รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา
รองอธิการบดีวิทยาเขตบาีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆเลย
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆลำพูน
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆบุรีรัมย
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆปตตานี
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครนาน
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆเชียงราย
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครลำปาง
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร
รก.ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ
รก.ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด
รก.ผูอ ำนวยการวิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง
เพชรบูรณ
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆราชบุรี
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๑๕

ที่
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

ชื่อ – ฉายา – นามสกุล
พระราชสิทธิเวที, รศ.ดร. (วิรัติ วิโรจโน)
พระครูวิบูลยเจติยาภิรักษ,ดร. (ประไพ ปฺุญกาโม)
พระครูเกษมอรรถากร (วิรัตน อุปสนฺโต)
พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ภูริปฺโญ)
พระวิสุทธิวรกิจ (เสนห ธมฺมรํสี)
พระราชอุทัยโสภณ,ดร. (มนัส สมชาโน)
พระเทพสิทธาจารย (นอย ญาโณทโย)

ตำแหนง
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆพิจิตร
รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆระยอง
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆสุราษฏรธานี
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆเพชรบุรี
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆอุทัยธานี
รักษาการผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม

๒.๕ วิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis)
จากการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและภาวะคุกคามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตามพันธกิจ ๔ ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
และ การบริหารจัดการ ไดจัดลำดับความสำคัญของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามดังนี้
จุดแข็ง
o มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนาและปรัชญา
o มีหลักสูตรที่โดดเดนในการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
o บัณฑิตมีความรูดีมีคุณธรรมนำสังคมสันติสุข
o สภาพแวดลอมเหมาะสมและเอื้อตอการเปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและองคกรวิถีพุทธ
o ไดรับความเชื่อมั่นและ การยอมรับจากหนวยงานที่ทำหนาหนาที่ในการประเมินการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันการทุจริต (ITA) ไดรับการยอมรับเรื่องการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
o มีเครือขายทางการศึกษาที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคทั้งในประเทศและตางประเทศ
จุดออน
o กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของทางการไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของ
o ขาดผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มีความสามารถเชิงลึกดานเทคโนโลยีและขาดการ Training แบบ
บูรณาการ
o การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยยังมีนอย
o สัดสวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพในระดับนานาชาติไมเปนไปตามเกณฑ
o ระบบและบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเพียงพอตอการใชงานจริง
o บุคลากรและทักษะภาษาตางประเทศ
o ระบบขอมูล Big Data เชื่อมโยงขอมูลสวนงานยังไมสมบูรณ
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๑๖

โอกาส
o
o
o
o
o

การจัดกลุมมหาวิทยาลัยสงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถแสดงอัตลักษณของตนไดอยางชัดเจน
แนวคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและ EdPEx
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความหลากหลาย
แนวโนมประชากรสูงวัยเพิม่ ขึ้นเปนโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับผูสูงวัย
การเขาสูสังคมผูสูงอายุสงผลใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต
o การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสงผลทำใหเกิดความตองการกำลังคนที่มีความรูคู
คุณธรรม
o มีเครือขายศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่เขมแข็ง
o ความเปนนานาชาติเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรและบริการวิชาการ
รวมทั้งสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ (IABU,ICDV,ECOSOC)

อุปสรรค
o นโยบายรัฐใหการสนับสนุนดานวิทยาศาสตรมากกวาดานสังคมศาสตร
o งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอ
o สถาบันอุดมศึกษามีการแขงขันที่เขมขนรวมถึงการเปดโอกาสใหบรรพชิตเขาเรียนมากขึ้น
o คานิยมการเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติในกลุมเยาวชนมีผลกระทบดานลบตอการดำเนินงาน
ดานการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
o การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
o ชีวิตวิถีใหม (New Normal) สงผลกระทบตอการปรับตัวของมหาวิทยาลัย
๒.๖ บริบทเชิงกลยุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สำคัญ ดังนี้
๑) ประเด็นดานหลักสูตรและการใหบริการ
ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge)
o การรับนิสิตใหไดตามเปาหมายที่กำหนดในสภาวการณแขงขันที่สูงขึ้นในปจจุบัน
o การพัฒนาหลักสูตร non–degreeที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและตลาดแรงงาน
o การสรางความรวมมือในการวิจัยเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาสังคมในมิติตางๆในลักษณะพุทธ
นวัตกรรม
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๑๗

o การพัฒนาความพรอมทางโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองชีวิตวิถี
ใหม (New Normal)
o การวิจัยเชิงพุทธนวัตกรรมการจัดกิจกรรมบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและ
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่ตอบสนองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
o การสรางความเขมแข็งของสวนงานทุกสวนงานใหมีบทบาทตอชุมชนเพื่อการพัฒนา
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Advantage)
o มีสวนงานจัดการศึกษาครอบคลุมทุกภูมิภาค
โอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunity)
o เปนสถาบันใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา
o เปนสถาบันที่สามารถจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมในลักษณะ Lifelong Leaning
๒) ประเด็นดานปฏิบตั กิ าร
ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge)
o ปรับระเบียบขอบังคับกฎเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
o กระบวนการปฏิบัติงานและการกำกับติดตามงานอยางเปนระบบ
o การพัฒนาไปสูการเปน Digital University
o การตอบสนองนโยบาย SDGs
o การขับเคลื่อนการใชประโยชนจาก MOU ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางเต็มศักยภาพ
o การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Advantage)
o การบริหารงานแบบกึ่งรวมศูนยและกระจายอำนาจทำใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ
โอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunity)
o การนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๓) ประเด็นดานทรัพยากรบุคคล
ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge)
o การสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรสายวิชาการเพื่อการดำเนินงานตามพันธกิจ
o การสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการทำงาน
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o การปลูกฝงคานิยมหลักขององคกรในบุคลากรทุกระดับ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ(Strategic Advantage)
o บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา
o ผูบริหารระดับสูงไดรับการยอมับในระดับชาติและระดับโลก
โอกาสเชิงกลยุทธ((Strategic Opportunity)
o บุคลากรมีโอกาศใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
o สงเสริมการบริหารจัดการองคกรวิถีพุทธ
๔) ประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคม
ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge)
o หลักสูตรดานพระพุทธศาสนาที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมที่เกิดผลลัพธเปน
รูปธรรม
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Advantage)
o เปนสถาบันที่มีองคความรูดานพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
โอกาสเชิงกลยุทธ((Strategic Opportunity)
o แนวโนมประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นและการเกิดโรคอุบัติใหมทำใหมีความตองการที่พึ่งทางใจ
o มีหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความตองการทุกชวงวัย
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สวนที่ ๓
ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๒๐

สวนที่ ๓
ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
จากการประเมินสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งในสวนที่สภาพแวดลอม
ภายในซึ่งเปนเปนจุดแข็ง และจุดออน และสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งเปนโอกาส และอุปสรรค จากการคนพบ
ดั งกล า วไดนำมาเปน กรอบในการกำหนดวิส ัยทั ศน ปรัช ญา ปณิธ าน และพันธกิจ การกำหนดยุทธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัด รวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ และแผนการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) โดยในสวนที่ ๓ นี้ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้

ปรัชญา
“ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปญญาเปนแสงสวางในโลก”
ปณิธาน
“เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ”
เปนไปตามพระราชประสงคของลนเกลา ฯรัช กาลที่ ๕ ที่ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้น ใน
ปพ.ศ.๒๔๓๙ ที่จะใหมหาวิทยาลัยแหงนี้ “เปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิ กษุ
สามเณรและคฤหัสถ”
พระไตรปฎก ก็คือ พระพุทธศาสนา สวนวิชาชั้นสูงนั้น มีสองความหมาย
ความหมายแรก คือ อุดมวิชาหมายถึง การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานใหเกิดมรรคผล จนไดวิปสสนาญาณ
เปนการพัฒนาจิตใจของตนเพื่อนำไปพัฒนาสังคม
ประการที่สอง คือ อุดมศึกษา หมายถึง ศาสตรสมัยใหมที่ทางโลกเขาเรียนกัน แตไมใชเปนการเรียน
แยกกัน ใหบูรณาการกัน เนื่องจากในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ ไดมีการแบงการศึกษาออกเปน ๔ ระดับ คือ
๑) บูรพศึกษา (การศึกษาเบื้องตน) ๒) ปฐมศึกษา (การศึกษาชั้นปฐม) ๓) มัธยมศึกษา (การศึกษาชั้นกลาง) และ
๔) อุดมศึกษา (การศึกษาชั้นอุดมหรือชั้นสูง) จึงใชคำวาวิชาชั้นสูง คือ อุดมศึกษาแตไมไดเปดการศึกษาในรัชสมัย
ของรัชกาลที่ ๕
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คานิยมองคกร:

M : Morality๑
C : Community ๒
U : Unity ๓

มีปญญาและคุณธรรมในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
มีจิตอาสาในการพัฒนาสังคมและชุมชน
มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุงสรางสังคมสันติสุข

วิสัยทัศน
“มหาวิทยาลัยทีจ่ ัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมและสราง
พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”
““The University provides Buddhist Studies integrated with modern sciences
and creates Buddhist Innovation for the Development of
Mentality and Society.”
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน
๑. ความสำเร็จของการบูรณาการพันธกิจกับหลักพระพุทธศาสนา
๒. จำนวนพุทธนวัตกรรมที่สงผลตอการพัฒนาจิตใจและสังคม
พันธกิจ
۞
۞
۞
۞

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
วิจัยและพัฒนา
สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

۞ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงอัตลักษณและเอกลักษณของการเปนมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม การเปนมหาวิทยาลัยกลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลัก
๑

อัตตหิตประโยชน
ปรหิตประโยชน ดวยสังคหวัตถุ ๔
๓
โลกัตถจริยา สุขา สังฆัสส สามัคคี
๒
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ศาสนา โดยกระบวนการผลิตบัณฑิตจะบูรณาการรวมกับพันธกิจดานการวิจัยและพัฒนา ดานการบริการวิชาการ
และดานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อผลิตบัณฑิตใหมสี ติปญญาและคุณธรรม ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
สติป  ญ ญาและคุ ณ ธรรม หมายถึง ความรอบรูว ิช าการดา นพระพุ ทธศาสนา และสามารถนำไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมตามหลักอริยวัฑฒิ ๕ ประกอบดวย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญาและมีผลลัพธการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
۞ วิจัยและพัฒนา
พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมควบคูไปกับกระบวนการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนนการพัฒนาองคความรูในพระไตรปฎกโดย
วิธีสหวิทยาการแลวนำองคความรูที่คนพบมาประยุกตใชแกปญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา
ปญญาและคุณธรรม การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการดานพระพุทธศาสนาโดยความรวมมือกับสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัย ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธ
นวัตกรรมใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความเปนสากล และใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งในการผลิตบัณฑิต
บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนา กับศาสตรสมัยใหมใหสูภาคปฏิบัติได
อยางชัดเจนเปนรูปธรรม
۞ สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม
สงเสริมใหบุคลากรและ นิสิต มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสา ความเจริญงอกงาม
ทางสติ ปญญาและคุณธรรม การมีสวนรวมในการคิด ริเริ่ม สรางสรรค พัฒนาการบริการวิช าการที่เ กิดจาก
ประสบการณการปฏิบัติงานของบุคลากรและนิสิตรวมกับภาคีเครือขายการบริการวิชาการในระดับชาติ ภูมิภาค
และนานาชาติ เพื่อถายทอดองคความรูและพุทธนวัตกรรมในการแกปญหาและเสริมสรางสันติสุขและความมั่นคง
ของ ชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคม โดยใชการปฏิบัติศาสนกิจและการบริการสังคมของนิสิต เปนสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ
۞ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมกับภาคีเครือขาย ชุมชน วัด ทองถิ่น หรือเครือขายความรวมมือในตางประเทศ เพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาแหลงการเรียนรูดานการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเอื้อตอการศึกษาโดยใชพระพุทธศาสนาเปนกลไกเพื่อสรางจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทยรวมทั้ง
สงเสริมสนับสนุนใหมีการนำภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตรในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีทิศทางยุทธศาสตรมุงสูการเปนเลิศทางการบริการวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนาแกสังคม และเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับชาติและอาเซียน เพื่อการกำหนด
ทิ ศทางใหมีความชัด เจนยิ่ งขึ ้น มหาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงดำเนิน การจัดทำแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ๑๗ เปาประสงค ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหมีสติปญ
 ญาและคุณธรรม
ประกอบดวย ๔ เปาประสงค ดังนี้
เปาประสงคที่ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรม๔
เปาประสงคที่ ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
เปาประสงคที่ ๑.๓ อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรและสามารถบูรณาการพุทธ
นวัตกรรมกับกระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
เปาประสงคที่ ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
พัฒนางานวิจัยและพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
ประกอบดวย ๔ เปาประสงค ดังนี้
เปาประสงคที่ ๒.๑ มีระบบและกลไก การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน
เปาประสงคที่ ๒.๒ ผลงานวิจัยและ /หรือนวัตกรรมที่พัฒนาปญญาและคุณธรรม๕
เปาประสงคที่ ๒.๓ ผลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรทั้ง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
เปาประสงคที่ ๒.๔ ผลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมไดรับการอางอิงหรือนำไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือนานาชาติ

๔

ตัวชีวัดผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

๕

KPI กลุ่มที ๔
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ประเด็นยุทธศาสตรที่

๓ บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมและสนับสนุน วัด ชุมชน ทองถิ่น
และสังคมใหเกิดสันติสุข
ประกอบดวย ๒ เปาประสงค ดังนี้
เปาประสงคที่ ๓.๑ ความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน๖
เปาประสงคที่ ๓.๒ ผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาและปรัชญาที่บูรณาการกับพันธกิจ
เพื่อสรางชุมชนสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่

๔

อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน
ประกอบดวย ๒ เปาประสงค ดังนี้
เปาประสงคที่ ๔.๑ ผลงานดานการอนุรักษสืบสานสงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมอยางยั่งยืน
เปาประสงคที่ ๔.๒ พุทธนวัตกรรมที่เกิดจากการอนุรักษสืบสานสงเสริมและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นในระดับชาติหรือนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่
ประกอบดวย
เปาประสงคที่
เปาประสงคที่
เปาประสงคที่

๕
พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
๓ เปาประสงค ดังนี้
๕.๑ มีระบบการบริหารจัดการดวยรูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
๕.๒ มีระบบการบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
๕.๓ มีระบบการบริหารจัดการองคกรวิถีพุทธ

เมื่อจำแนกยุทธศาสตร และเปาประสงคดังที่กลาวมาขางตน สามารถนำมากำหนดเปนตัวชี้วัด และคา
เปาหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีรายละเอียดตามปรากฎ ดังนี้

๖

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๕

ยุทธศาสตรที่ ๑
จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหมีสติปญ
 ญาและคุณธรรม
ประกอบดวย ๔ เปาประสงค
เปาประสงคที่ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรม๗
เปาประสงคที่ ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
เปาประสงคที่ ๑.๓ อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรและสามารถบูรณาการพุทธนวัตกรรมกับ
กระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
เปาประสงคที่ ๑.๔ ทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
เปาประสงคที่ ๑.๑
ตัวชี้วัด

บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรม๘

จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ไดแก
๑.๑.๑ จำนวนนิสิตที่ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
๑.๑.๒ คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๑.๑.๓ ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ
๑.๑.๔ ระดับผลการประเมินบัณฑิตที่มีความรู และประยุกตใชหลักพุทธธรรม
กลยุทธ
จำนวน ๒
กลยุทธ ไดแก
๑.๑.๑ สงเสริม สนับสนุนใหนสิ ิตมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกับเครือขายในประเทศและตางประเทศ
๑.๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหสวนงานจัดการศึกษาดำเนินการพัฒนาบัณฑิตใหมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม

เปาประสงคที่ ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
ตัวชี้วัด จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ไดแก
๑.๒.๑ สัดสวนหนวยกิตของวิชาที่มุงเนนการศึกษาหลักศาสนา หรือนำหลักศาสนามาบูรณาการ๙
๗

ตัวชีวัดผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

๘

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

๙

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๖

๑.๒.๒ จำนวนของหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตรออนไลน
๑.๒.๓ จำนวนหลักสูตรที่มีการนำองคความรูหรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
๑.๒.๔ รอยละของหลักสูตรนานาชาติที่มีการนำองคความรู หรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพื่อพัฒนาจิตใจ
และสังคม
กลยุทธ
จำนวน ๒
กลยุทธ ไดแก
๑.๒.๑ พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรใหบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม รวมถึงสนับสนุน
ใหพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรออนไลนใหเพิ่มมากขึ้น
๑.๒.๒ สงเสริม สนับสนุนหลักสูตรใหนำองคความรู หรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

เปาประสงคที่ ๑.๓ อาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรและสามารถบูรณาการพุทธนวัตกรรมกับ
กระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัด

จำนวน ๔
ตัวชี้วัด ไดแก
๑.๓.๑ รอยละของอาจารยที่มีคณ
ุ วุฒิทางศาสนาหรือเปนผูเชี่ยวดานศาสนาหรือพัฒนาคุณธรรม๑๐
๑.๓.๒ รอยละของอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการทีต่ ีพิมพเผยแพรระดับชาติหรือนานาชาติ
๑.๓.๓ ระดับความสำเร็จของอาจารยที่จัดกระบวนการเรียนรูและบูรณาการหลักพระพุทธศาสนามุง
ผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๑.๓.๔ รอยละของอาจารยที่มีทักษะดานภาษาตางประเทศและทักษะเทคโนโลยี
กลยุทธ

จำนวน ๔
กลยุทธ ไดแก
๑.๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหมีคุณวุฒิ หรือ ความเชี่ยวชาญดาน
พระพุทธศาสนา
๑.๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางผลงานทางดานวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
๑.๓.๓ พัฒนาศักยภาพอาจารยในการจัดกระบวนการเรียนรูและสงเสริมการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๑.๓.๔ พัฒนา และยกระดับศักยภาพอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี

๑๐

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔ นิยามตัวชีวัด

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๗

เปาประสงคที่ ๑.๔

ทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

ตัวชี้วัด

จำนวน ๔
ตัวชี้วัด ไดแก
๑.๔.๑ รอยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษา
๑.๔.๒ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอทรัพยากรทางการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๑.๔.๓ จำนวนรายวิชาที่ผลิตและใชสื่อการเรียนรูออนไลน
๑.๔.๔ ผลรวมคะแนนถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงานอื่นในเครือขาย
เพื่อการพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ๑๑
กลยุทธ

จำนวน ๓ กลยุทธ
ไดแก
๑.๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนสวนงานจัดการศึกษาใหพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอและมี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
๑.๔.๒ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อาจารย ใ ห ผ ลิ ต และใช ส ื ่ อ การเรี ย นรู  อ อนไลน ท ั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
๑.๔.๓ สรางภาคีเครือขายความรวมมือเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๑๑

KPI หาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๘

ยุทธศาสตรที่ ๒
พัฒนางานวิจัยและสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ประกอบดวย ๔ เปาประสงค
เปาประสงคที่ ๒.๑ มีระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน
เปาประสงคที่ ๒.๒ ผลงานวิจัยและ หรือนวัตกรรมที่พัฒนาปญญาและคุณธรรม๑๒
เปาประสงคที่ ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมไดรับการตีพิมพ เผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เปาประสงคที่ ๒.๔ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมไดรับการอางอิงหรือนำไปใชประโยชน
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
เปาประสงคที่ ๒.๑

มีระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน

ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ไดแก
๒.๑.๑ รอยละของสวนงานที่มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุน การ
บริหารงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน
กลยุทธ จำนวน ๑ กลยุทธ ไดแก
๒.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานดำเนินงานตามระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยที่ได
มาตรฐาน

๑๒

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๙

เปาประสงคที่ ๒.๒

ผลงานวิจัย และ หรือ นวัตกรรมที่พัฒนาปญญาและคุณธรรม๑๓

ตัวชี้วัด จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ไดแก
๒.๒.๑ รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมที่สงผลตอการพัฒนาจิตใจและสังคม
อยางยั่งยืน
๒.๒.๒ จำนวนหนังสือ หรือ สื่อสรางสรรคที่เปนผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ที่นำเสนอสู
สาธารณะ
๒.๒.๓ รอยละของงบประมาณวิจัย และ หรือ บริการวิชาการที่ไดรับจากภายนอก เพื่อดำเนินโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา๑๔
กลยุทธ จำนวน ๑ กลยุทธ ไดแก
๒.๒.๑ สงเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารย และ/หรือ นักวิจัย ใหมีศักยภาพ เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากภายนอก ผลิตงานวิจัย งานสรางสรรคและพุทธนวัตกรรม ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

เปาประสงคที่ ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ไดแก
๒.๓.๑ รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
๒.๓.๒ รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือ พุทธนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

๑๓

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

๑๔

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๓๐

กลยุทธ จำนวน ๒ กลยุทธ ไดแก
๒.๓.๑ สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยมีผลงานการวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
๒.๓.๒ สงเสริม สนับสนุน การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
เปาประสงคที่ ๒.๔ ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมไดรับการอางอิงหรือนำไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด

จำนวน ๓
ตัวชี้วัด ไดแก
๒.๔.๑ ผลรวมคะแนนถวงน้ำหนักของจำนวนบุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ไดรับการอางอิง หรือ
นำไปใชเปน ตนแบบเพื่ อ พัฒ นาต อยอดหรือ ไดร ับรางวัล ในการพัฒนาจิตใจ สติป ญ ญา และพฤติกรรมของ
ประชาชน๑๕
๒.๔.๒ รอยละของผลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมเชิงบูรณาการที่ไดรับการอางอิงหรือ
นำไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมสูการมีชีวิตที่ดีขึ้นในระดับนานาชาติ
๒.๔.๓ จำนวนโครงการวิจัยที่อาจารยและนักวิจัยไทยดำเนินการรวมกับนักวิจัยชาวตางประเทศ
กลยุทธ

จำนวน ๒ กลยุทธ
ไดแก
๒.๔.๑ สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชในเผยแพรและอางอิงรวมถึงการสืบคนขอมูลงานวิจัยงาน
สรางสรรคและพุทธนวัตกรรม
๒.๔.๒ สรางภาคีเครือขายความรวมมือดานการวิจัย

๑๕

KPI มหาวิทยาลัย กลุ่มที ๔
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๓๑

ยุทธศาสตรที่ ๓
บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมและสนับสนุน ชุมชน วัด
ทองถิ่น และสังคมใหเกิดสันติสุข
ประกอบดวย ๒ เปาประสงค
เปาประสงคที่ ๓.๑ ความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน๑๖
เปาประสงคที่ ๓.๒ ผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพื่อพัฒนา ชุมชน วัด
ทองถิ่น และสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน
เปาประสงคที่ ๓.๑

ความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน๑๗

ตัวชี้วัด จำนวน ๒
ตัวชี้วัด ไดแก
๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามระบบและกลไกการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
ความรวมมือเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเครือขายความรวมมือที่นำหลักพุทธธรรมไปใชประโยชนจน
เกิดชุมชนสันติสุขอยางยั่งยืน
กลยุทธ จำนวน ๒ กลยุทธ ไดแก
๓.๑.๑ สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความ
รวมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
๓.๑.๒ สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือใหนำหลักพุทธธรรมไปใชประโยชนจนเกิดชุมชนสันติสุข
อยางยั่งยืน

๑๖

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

๑๗

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔
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๓๒

เปาประสงคที่ ๓.๒ ผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพื่อพัฒนา วัด ชุมชน
ทองถิ่น และสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด จำนวน ๑
ตัวชี้วัด ไดแก
๓.๒.๑ จำนวนผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพื่อพัฒนา ชุมชน วัด
ทองถิ่นและสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน
กลยุทธ จำนวน ๑
กลยุทธ ไดแก
๓.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพื่อพัฒนา
ชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๓๓

ยุทธศาสตรที่ ๔
อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน
ประกอบดวย
เปาประสงคที่ ๔.๑
เปาประสงคที่ ๔.๒

เปาประสงคที่ ๔.๑

๒
เปาประสงค
พุทธนวัตกรรมที่เกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขาย ชุมชน วัด ทองถิ่น ในการ
อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทองถิ่น ดานการอนุรักษ สืบสาน
สงเสริมพระพุทธศาสนาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พุทธนวัตกรรมที่เกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทองถิ่นใน
การอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ตัวชี้วัด จำนวน ๑
ตัวชี้วัด ไดแก
๔.๑.๑ จำนวนพุทธนวัตกรรมที่เกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทองถิ่น ในการ
อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธ จำนวน ๑
กลยุทธ ไดแก
๔.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๔.๒

ผลการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทองถิ่น ดานการอนุรักษ
สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด จำนวน ๑
ตัวชี้วัด ไดแก
๔.๒.๑ จำนวนผลการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย ชุมชนและวัด ดานการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนา ชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคมอยาง
ยั่งยืน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๓๔

กลยุทธ จำนวน ๑ กลยุทธ ไดแก
๔.๒.๑ สงเสริมการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขายชุมชนและวัด ดานการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนา วัด ชุมชน ทองถิ่น และสังคมอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๕
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
ประกอบดวย
เปาประสงคที่
เปาประสงคที่
เปาประสงคที่

๓
๕.๑
๕.๒
๕.๓

เปาประสงคที่ ๕.๑

เปาประสงค
มีระบบการบริหารจัดการดวยรูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
มีระบบการบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มีระบบการบริหารจัดการองคกรวิถีพุทธ

มีระบบการบริหารจัดการดวยรูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ตัวชี้วัด จำนวน ๒
ตัวชี้วัด ไดแก
๕.๑.๑ รอยละของสวนงานที่มีภาพลักษณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีเขียว มีบรรยากาศรมรื่น ที่เอื้อ
ตอการศึกษาทั้งทางดานปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผพระพุทธศาสนา
๕.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการใชพลังงานทดแทน การบำบัดของเสียดวยการลดการใช การใชช้ำ และ
การแปรสภาพกลับมาใชใหม
กลยุทธ จำนวน ๒
กลยุทธ ไดแก
๕.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีเขียว มี
บรรยากาศรมรื่น ที่เอื้อตอการศึกษาทั้งทางดานปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผพระพุทธศาสนา
๕.๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย ใชพลังงานทดแทนที่สะอาด และบำบัดของเสีย ดวยการลดการ
ใช การใชช้ำ และการแปรสภาพกลับมาใชใหม
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๓๕

เปาประสงคที่ ๕.๒

มีการบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ตัวชี้วัด จำนวน ๒
ตัวชี้วัด ไดแก
๕.๒.๑ จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการองคกร
๕.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองคกรโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ จำนวน ๒
กลยุทธ ไดแก
๕.๒.๑ พัฒนาระบบ กลไก และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ
๕.๒.๒ สงเสริม สนับสนุน และยกระดับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ ๕.๓

มีระบบการบริหารจัดการองคกรวิถีพทุ ธ

ตัวชี้วัด จำนวน ๓
ตัวชี้วัด ไดแก
๕.๑.๑ ระดับความสำเร็จของสวนงานที่นำหลักพระพุทธศาสนามาใชในการบริหารจัดการองคกร
๕.๑.๒ รอยละความสำเร็จการติดตามและประเมินผลการทำงานดวยหลักธรรมาภิบาลของทุกสวนงาน
๕.๑.๓ รอยละของสวนงานจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ
กลยุทธ จำนวน ๓
กลยุทธ ไดแก
๕.๑.๑ พัฒนาและสงเสริมการนำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร
๕.๑.๒ สงเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๑.๓ สงเสริม สนับสนุนสวนงานจัดการศึกษาเขาสูระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่
เปนเลิศ
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๓๖

รายละเอียด ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธภายใตยุทธศาสตร
เปาประสงคที่ ๑.๑
กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ ๑

จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหมีสติปญญาและคุณธรรม

บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรม๑๘
๑.๑.๑ สงเสริมสนับสนุนใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกับเครือขายในประเทศและตางประเทศ
๑.๑.๒ สงเสริมสนับสนุนใหสวนงานจัดการศึกษาดำเนินการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพและคุณธรรม

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวิชาการ
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI กองวิชาการ
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก
ตัวชี้วัด
๑.๑.๑ จำนวนนิสิตที่ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (เปนระดับ)
๑.๑.๒ คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๑.๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
๑.๑.๔ ระดับผลการประเมินบัณฑิตที่มีความรู และประยุกตใชหลักพุทธธรรม

คาเปาหมาย
๒๕๖๘
๒๕๖๙

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๓

๓

๓

๔

๕

๔.๓๕

๔.๓๕

๔.๓๕

๔.๓๕

๔.๓๕

๓.๕๑

๔

๔

๔

๔.๕๑

๓๑๙

๓

๔

๔

๕

๑๘

KPI

๑๙

เกณฑ์การประเมินวัดเป็ นระดับ ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

๒๕๗๐

๓๗

เปาประสงคที่ ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
กลยุทธ
๑.๒.๑ พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม รวมถึงสนับสนุนใหพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรออนไลนใหเพิ่มมากขึ้น
๑.๒.๒ สงเสริม สนับสนุนหลักสูตรใหนำองคความรูหรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวิชาการ
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI กองวิชาการ
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ /วิทยาเขต/วิทยาลัย/สำนัก
ตัวชี้วัด
๑.๒.๑ สัดสวนหนวยกิตของวิชาที่มุงเนนการศึกษาหลักศาสนา หรือนำหลักศาสนามาบูรณาการ๒๐
๑.๒.๒ จำนวนของหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตรออนไลน
๑.๒.๓ จำนวนหลักสูตรที่มีการนำองคความรูหรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
๑.๒.๔ รอยละของหลักสูตรนานาชาติที่มีการนำองคความรูพุทธนวัตกรรมไปใชเพื่อพัฒนาจิตใจ
และสังคม

๒๕๖๖
๓๒๑
๓
๒๐

๒๕๖๗
๓
๓
๒๕

๕๐

๕๐

๒๐

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

๒๑

เกณฑ์การประเมินเป็ นระดับ ตาม ตัวชีวัดมหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

คาเปาหมาย
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๔
๔
๔
๔
๓๐
๔๐
๕๕

๕๕

๒๕๗๐
๕
๕
๕๐
๖๐

๓๘

เปาประสงคที่ ๑.๓
กลยุทธ

อาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรและสามารถบูรณาการพุทธนวัตกรรมกับกระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสม
๑.๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหมีคุณวุฒิ หรือ ความเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา
๑.๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางผลงานทางดานวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
๑.๓.๓ พัฒนาศักยภาพอาจารยในการจัดกระบวนการเรียนรูและสงเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
๑.๓.๔ พัฒนา และยกระดับศักยภาพอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวิชาการ
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI กองวิชาการ
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ /วิทยาเขต / วิทยาลัย/ สำนัก
ตัวชี้วัด
๑.๓.๑ รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิทางศาสนาหรือเปน ผู เชี ่ยวดานศาสนาหรือพัฒนา
คุณธรรม๒๒
๑.๓.๒ รอยละของอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติหรือนานาชาติ
๑.๓.๓ ระดับความสำเร็จของอาจารยที่จัดกระบวนการเรียนรูและบูรณาการหลัก
พระพุทธศาสนามุงผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๑.๓.๔ รอยละของอาจารยที่มีทักษะดานภาษาตางประเทศและทักษะดานเทคโนโลยี
๒๒

๒๕๖๖
๕๐

๒๕๖๗
๕๐

คาเปาหมาย
๒๕๖๘
๖๐

๗๐

๗๐

๗๕

๗๕

๘๐

๓

๓

๓

๔

๕

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๕๖๙
๖๐

๒๕๗๐
๗๐

๓๙

เปาประสงคที่ ๑.๔
กลยุทธ
๑.๔.๑
๑.๔.๒
๑.๔.๓

ทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
สงเสริมและสนับสนุนสวนงานจัดการศึกษาใหพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอและมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
สงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหผลิตและใชสื่อการเรียนรูออนไลนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
สรางภาคีเครือขายความรวมมือเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวิชาการ
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI กองวิชาการ
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ / วิทยาเขต / วิทยาลัย / สำนัก
ตัวชี้วัด
๑.๔.๑ รอยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรการเรียนรูและสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการศึกษา
๑.๔.๒ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอทรัพยากรทางการ
เรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๑.๔.๓ จำนวนรายวิชาที่ผลิตและใชสื่อการเรียนรูออนไลน
๑.๔.๔ ผลรวมคะแนนถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่เกิดจากความ
รวมมือกับหนวยงานอื่นในเครือขายเพื่อการพัฒนาปญญาและคุณธรรม
ดวยหลักศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๒๓

๒๕๖๖

๒๕๖๗

คาเปาหมาย
๒๕๖๘

๗๐

๗๐

๗๕

๗๕

๘๐

๓

๓

๓

๔

๔

๖๐

๖๐

๖๕

๖๕

๗๐

๒๒๓

๒

๓

๓

๔

เกณฑ์การประเมินวัดเป็ นระดับ ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๔๐

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัย หรือสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงคที่ ๒.๑
กลยุทธ

มีระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน
๒.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานดำเนินงานตามระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร
ตัวชี้วัด
๒.๑.๑ รอยละของสวนงานที่มีการดำเนินงานตามระบบ และ กลไกใน
การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ไดมาตรฐาน

๒๕๖๖

๒๕๖๗

คาเปาหมาย
๒๕๖๘

๗๐

๗๐

๗๕

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๗๕

๘๐

๔๑

เปาประสงคที่ ๒.๒ ผลงานวิจัย และ /หรือ นวัตกรรมที่พัฒนาปญญาและคุณธรรม๒๔
กลยุทธ
๒.๒.๑ สงเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารยและ/หรือ นักวิจัย ใหมีศักยภาพ เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก ผลิตงานวิจัย งานสรางสรรค และ
พุทธนวัตกรรม ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร
ตัวชี้วัด
๒.๒.๑ รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมที่สงผลตอการพัฒนา
จิตใจและสังคมอยางยั่งยืน
๒.๒.๒ จำนวนหนังสือ หรือ สื่อสรางสรรคที่เปนผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมเชิง
พื้นที่ ที่นำเสนอสูสาธารณะ

๒๔

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๔๐

๔๐

๑๐

๑๕

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

คาเปาหมาย
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๔๕

๔๕

๕๐

๒๐

๒๐

๒๕

๔๒

เปาประสงคที่ ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธ
๒.๓.๑ สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยมีผลงานการวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ
๒.๓.๒ สงเสริม สนับสนุน การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ
รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร
ตัวชี้วัด
๒.๓.๑ รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือ
พุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ
๒.๓.๒ รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือ พุทธนวัตกรรมที่ตีพิมพ
เผยแพรในวารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

๒๕๖๖

๒๕๖๗

คาเปาหมาย
๒๕๖๘

๔๐

๔๐

๔๕

๔๕

๕๐

๔๐

๔๐

๔๕

๔๕

๕๐

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๔๓

เปาประสงคที่ ๒.๔ ผลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมไดรับการอางอิงหรือนำไปใชประโยชนในระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธ
๒.๔.๑ สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชในเผยแพรและอางอิงรวมถึงการสืบคนขอมูลงานวิจัยงานสรางสรรคและพุทธนวัตกรรม
๒.๔.๒ สรางภาคีเครือขายความรวมมือดานการวิจัย
รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร
ตัวชี้วัด
๒.๔.๑ ผลรวมคะแนนถวงน้ำหนักของจำนวนบุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ไดรับ
การอางอิง หรือนำไปใชเปนตนแบบเพื่อพัฒนาตอยอดหรือไดรับรางวัลในการพัฒนา
จิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของประชาชน๒๕
๒.๔.๒ รอยละของผลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือพุ ทธนวัตกรรมเชิงบูรณาการที่
ไดรับการอางอิงหรือนำไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนสังคม
และสิ่งแวดลอมสูการมีชีวิตที่ดีขึ้นในระดับนานาชาติ
๒.๔.๓ จำนวนโครงการวิจัยที่อาจารยและนักวิจัยไทยดำเนินการรวมกับนักวิจัยชาว
ตางประเทศ

๒๕๖๖

๒๕๖๗

คาเปาหมาย
๒๕๖๘

๓๒๖

๓

๓

๔

๔

๑๐

๑๕

๑๕

๒๐

๒๐

๕

๕

๘

๘

๑๐

๒๕

KPI มหาวิทยาลัย กลุ่มที ๔

๒๖

เกณฑ์ประเมินเป็ นระดับ ตามเกณฑ์ประเมินมหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๔๔

ยุทธศาสตรที่ ๓ บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมและสนับสนุน ชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคมใหเกิดสันติสุข
เปาประสงคที่ ๓.๑ ความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน๒๗
กลยุทธ
๓.๑.๑ สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
๓.๑.๒ สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือใหนำหลักพุทธธรรมไปใชประโยชนจนเกิดชุมชนสันติสุขอยางยั่งยืน
รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร
ตัวชี้วัด

๒๕๖๖

คาเปาหมาย
๒๕๖๗
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามระบบและกลไกการเสริมสรางความเขมแข็งของ
เครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

๓

๓

๔

๔

๕

๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเครือขายความรวมมือที่นำหลักพุทธธรรมไปใชประโยชน
จนเกิดชุมชนสันติสุขอยางยั่งยืน

๓

๓

๔

๔

๕

๒๗

KPI มหาวิทยาลัยกลุ่มที ๔

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๔๕

เปาประสงคที่ ๓.๒ ผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพื่อพัฒนา ชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน
กลยุทธ
๓.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับพันธกิจเพื่อพัฒนา ชุมชน วัด และสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน
รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร
ตัวชี้วัด
๓.๒.๑ จำนวนผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่บูรณาการ
กับพันธกิจเพื่อพัฒนา ชุมชน วัด และสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน

๒๕๖๖
๕

๒๕๖๗
๕

คาเปาหมาย
๒๕๖๘
๑๐

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๕๖๙
๑๐

๒๕๗๐
๑๕

๔๖

ยุทธศาสตรที่ ๔ อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาประสงคที่ ๔.๑
กลยุทธ

พุทธนวัตกรรมที่เกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทองถิ่น ในการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๔.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษ สืบสาน สงเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการสังคม
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร
ตัวชี้วัด
๔.๑.๑ จำนวนพุทธนวัตกรรมที่เกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขาย
วัดและชุมชน ในการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

๒๕๖๖
๕

๒๕๖๗
๕

คาเปาหมาย
๒๕๖๘
๑๐

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๕๖๙
๑๐

๒๕๗๐
๑๕

๔๗

เปาประสงคที่ ๔.๒
กลยุทธ

ผลการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทองถิ่น ดานการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน
๔.๒.๑ สงเสริมการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย ชุมชนและวัด ดานการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนา ชุมชน วัด ทองถิ่น และสังคมอยางยั่งยืน

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการสังคม
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร
ตัวชี้วัด
๔.๒.๑ จำนวนผลการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย วัดและชุมชน
ดานการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนา ชุมชน วัด ทองถิ่น และ
สังคมอยางยั่งยืน

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๑๐

๑๐

คาเปาหมาย
๒๕๖๘
๑๕

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๑๕

๒๐

๔๘

ยุทธศาสตรที่ ๕
เปาประสงคที่ ๕.๑
กลยุทธ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

มีระบบการบริหารจัดการดวยรูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
๕.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีเขียว มีบรรยากาศรมรื่น ที่เอื้อตอการศึกษาทั้ง
ทางดานปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผพระพุทธศาสนา
๕.๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย ใชพลังงานทดแทนที่สะอาด และบำบัดของเสีย ดวยการลดการใช การใชช้ำ และการแปรสภาพ
กลับมาใชใหม

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI
หนวยงานรวมปฏิบัติ

รองอธิการบดีฝายบริหาร
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร
ตัวชี้วัด

๕.๑.๑ รอยละของสวนงานที่มีภาพลักษณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสี
เขียว มีบรรยากาศรมรื่น ที่เอื้อตอการศึกษาทั้งทางดานปริยัติ ปฏิบัติ และ
การเผยแผพระพุทธศาสนา
๕.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการใชพลังงานทดแทน การบำบัดของเสียดวย
การลดการใช การใชช้ำ และการแปรสภาพกลับมาใชใหม

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๔๐

๕๐

๓

๓

คาเปาหมาย
๒๕๖๘

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๖๐

๗๐

๘๐

๔

๔

๕

๔๙

เปาประสงคที่ ๕.๒
กลยุทธ

มีการบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
๕.๒.๑ พัฒนาระบบ กลไก และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๒.๒ สงเสริม สนับสนุน และยกระดับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองอธิการบดีฝายบริหาร
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยงานรวมปฏิบัติ
คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร
ตัวชี้วัด
๕.๒.๑ จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการองคกร
๕.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองคกรโดยใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๒๕๖๖
๓

๒๕๖๗
๓

๓

๓

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

คาเปาหมาย
๒๕๖๘
๔
๔

๒๕๖๙
๔

๒๕๗๐
๕

๔

๕

๕๐

เปาประสงคที่ ๕.๓
มีระบบการบริหารจัดการองคกรวิถีพุทธ
กลยุทธ
๕.๓.๑ พัฒนาและสงเสริมการนำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร
๕.๓.๒ สงเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๓.๓ สงเสริม สนับสนุนสวนงานจัดการศึกษาเขาสูระบบเกณฑคณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ
รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI
หนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI
หนวยงานรวมปฏิบัติ

รองอธิการบดีฝายบริหาร ,รองอธิการฝายวางแผนและพัฒนา
กองกลาง, กองคลัง, กองกิจการพิเศษ, กองแผนงาน
คณะ /วิทยาเขต /วิทยาลัย / สำนัก / หลักสูตร
ตัวชี้วัด

๕.๓.๑ ระดับความสำเร็จของสวนงานที่นำหลักพระพุทธศาสนามาใชในการบริหารจัดการองคกร

๒๕๖๖
๓

คาเปาหมาย
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๓
๔

๒๕๖๙
๔

๒๕๗๐
๕

๕.๓.๒ รอยละความสำเร็จการติดตามและประเมินผลการทำงานดวยหลักธรรมาภิบาลของทุกสวนงาน

๗๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๕.๓.๓ รอยละของสวนงานจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ

๓๐

๔๐

๕๐

๗๐

๘๐

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๕๑

โดยสรุปในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
มหาวิทยาลัยฯ มุงมั่นสูการเปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ที่สรางพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
โดยนำวิทยาการเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารมาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ ภายใตปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับนี้ ไดมีการกำหนดเปาหมายที่จะเกิดขึ้นในแตละป และ
เปาหมายระยะยาวหรือผลลัพธในระยะ ๕ ป ไวอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการถายทอดลงสูแผน/
แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมในแตละป เพื่อผลักดันใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยประสบผลสำเร็จ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร
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สวนที่ ๔
การบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๕๓

สวนที่ ๔
การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
แนวคิดการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ในปจจุบัน ประเด็นดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอสังคมในภาพรวมและเปนเรื่องที่ใน
ระดับนานาชาติใหความสำคัญในแงเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
จะตองใหความสำคัญและตระหนักในการดำเนินการ มหาวิทยาลัยในฐานะที่มีบทบาทในการรับผิดชอบตอ
สังคมในฐานะเปนผูนำทางวิชาการ ในฐานะองคความรูและเทคโนโลยีที่จะนำมาใชในการรักษาสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเปนตนแบบหรือผูนำในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมแกชุมชนและสังคม แนวคิดเรื่อง
มหาวิท ยาลัยสีเขีย ว หรือ Green University ซึ่งจะมีแ นวคิดในการบูรณาการการอนุร ั กษพ ลัง งานและ
สิ่งแวดลอมเขาไปในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให
การทำงานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เนื่องจากในการขับเคลื่อนองคกรรวมทั้งมหาวิทยาลัยนั้น ที่ผานมา
มิติดานสิ่งแวดลอมมักจะถูกมองแยกจากมิติดานเศรษฐกิจ ทั้งที่ควรจะมองเปนเรื่องเดียวกัน เพราะองคกรหรือ
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายในการพัฒนาและตองการการเติบโต ดังนั้น เมื่อมีการเติบโตจึงตองมีการใชทรัพยากร
มากขึ้นและเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น การลดปริมาณหรือจำนวนการใชทรัพยากร เชน การใชไฟฟา
หรือการใชน้ำจึงไมใชคำตอบ แตคำตอบคือการใชไฟฟาหรือการใชน้ำอยางไรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง
แนวความคิดในเรื่อง Eco University หมายถึง การมองทั้งมิติดานเศรษฐศาสตร (Economic) และมิติดาน
สิ่งแวดลอม (Ecology) ควบคูกันไป แนวทางในการปรับตัวเพื่อเขาสูการบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม สิ่งแรกที่ตองเรงดำเนินการคือ “สงเสริมใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร” โดย
ตองเรงรัดในการดำเนินการ ดังนี้ ๑) การจัดทำฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ดวยการใช
ทรัพยากร การปลอยของเสียและการใชประโยชน ที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อนำมาวิเคราะหหาแนวทางการ
บริหารจัดการการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภ าพ การลดปริมาณของเสีย และการบริหารจัดการการใช
ประโยชนที่ดินและการออกแบบอาคารสถานที่ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากร เชน การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีอัจ ฉริยะและนวัตกรรมดาน
พลังงาน การใชพลังงานหมุนเวียน ๓) การบริหารจัดการขยะ ดวยการรณรงคสงเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อ
กระตุนใหเกิดจิตสำนึกในการชวยกันลดปริมาณขยะ การสงเสริมการแยกขยะและพัฒนาจุดคัดแยกขยะที่ได
มาตรฐาน การพัฒนาระบบจัดการขยะอันตรายที่ไดมาตรฐาน และ ๔) การใชประโยชนที่ดินและการควบคุม
อาคาร ดวยการสงเสริมใหเกิดการประยุกตใชแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศ ในการออกแบบการกอสราง
อาคารและภูมิทัศนโดยรอบและสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนที่ดินบนพื้นฐานของการสรางดุลยภาพในมิติ
ดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการบริหารจัดการอาคารที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๕๔

การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในชวงหลายปที่ผานมา บวกกับ กระแสการ
แขงขันทางดานธุรกิจ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน มหาวิทยาลัยตองวางแผนการปรับกลยุทธการ
ใชอาคารสถานที่ ไมเพียงใหอาคารสามารถใชงานไดเทานั้น แตจะตองตอบสนองตอการบริหารจัดการตาม
พันธกิจหลัก รวมไปถึงการกอใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางสูงสุด ในดานการสรางรายได การวางแผนการใช
เพื่ อประหยัดพลังงาน ดังนั้นจําเปนจะตองหาวิธีก ารหรือรูป แบบ ที่จะเขามาจัดการ ซึ่งจะตองเขาใจถึ ง
ความสัมพันธบริบทของการปฏิบัติตามพันธกิจกับอาคารสถานที่และบริการที่สนับสนุนการดำเนินงาน ปจจัยที่
มี ผลกระทบตอการใชและการดูแลรักษาและความตองการของผูที่เกี่ยวของ โดยสิ่งที่ตองมหาวิทยาลัยจะตอง
คำนึงถึงไดแก
- ทรัพยากรกายภาพ ( Physical resources) ไดแ กอาคาร พื้นที่อ าคาร ระบบประกอบ อาคาร
สถานที่ และบริเวณภูมิทัศน อุปกรณ และเฟอรนิเจอรตางๆ รวมถึงสาธารณูปโภคตางๆ (Infrastructure)
ไดแกไฟฟา น้ำประปา และโทรศัพท ฯลฯ ที่เกิดจากการใชทรัพยากรกายภาพ
- การบริการสนับสนุนตางๆ ( Support service ) ไดแกการดูแลรักษาอาคาร บริการ อาคาร บริการ
สํานักงาน และบริการทั่วไป
- บุคลากร (Personal) ไดแก บุคลากร และผูที่เกี่ยวของหรือผูใชบริการจากภายนอก
- เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology & IT) เพื่ออํานวยความสะดวก ความรวดเร็ว
ในการดําเนินธุรกิจ และสรางความไดเปรียบ
ซึ่งเหลานี้จะตองประสานการทํางานที่ความสัมพันธกัน เพื่อกอใหเกิดผลงานและการ ผลิตสราง
รายไดสมู หาวิทยาลัย แตเหลานี้ก็มีคาใชจายที่เปนตนทุนเชนกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองตระหนัก ถึงการใช
การมี และการดูแลรักษาสิ่งเหลานี้ใหเกิดความคุมคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการทํางาน
และการผลิต ขณะเดียวกันคาใชจายที่เกิดขึ้นจะตองไมสูงจนกลายเปนภาระ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ เปนองคความรูใหม ที่เกิดจากปญหา การใชและ การดูแล
รักษาอาคาร การพัฒนาของเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยคาใชจายที่มากขึ้น ในขณะที่
งบประมาณขององคกรมีจํากัด รวมถึงปญหาดานการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ที่สงผล กระทบตอ การใชงาน
ความงาม และสภาพแวดลอม
การบริหารจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management) ถือเปนงานบริหารจัดการสมัยใหมที่เขา
มาทดแทนการดูแ ลอาคารสถานที ่แ บบเดิ ม อันไดแ ก งานดูแลรั ก ษาอาคาร (Building Operation and
Maintenance) งานจัด การอาคาร (Building Management) ซึ่งการบริ ห ารจัด การอาคารสถานที ่ ม ิ ไ ด มี
จุดมุงหมายเพียงแคดูแลอาคารใหเหมาะกับการใชงานเพียงอยางเดียว หากแตครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน การลงทุน สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตามลักษณะงานของการบริหารจัดการสถานที่ซึ่งมีภารกิจ
ตั้งแต การวางแผน ควบคุม ประเมินผล รวมทั้งการจัดระบบฐานขอมูลและการตรวจสอบ ดวยภารกิจดังกลาว
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๕๕

ที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการอาคารสถานที่ จึงตองมีบุคลากร และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
มาดำเนินการในทุกๆ ดาน เพื่อตอบสนองตอการใชงานอาคาร กอใหเกิดประโยชนสูงสุดเหมาะสมและ
สอดคลองตอนโยบายขององคกรใหมากที่สุด
รายละเอียด อาคาร สถานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียดอาคารที่วัดมหาธาตุ ทาพระจันทร กรุงเทพมหานคร
ที่
ชื่ออาคาร/จำนวน
พื้นที่ใชสอย(ตรม.)
๑ อาคารมหาจุ ฬ าลงกรณราช
๒,๔๐๐
วิทยาลัย (๓ ชั้น ๑ หลัง)
๒ อาคารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
๗๗๘
(๒ ชั้น ๑ หลัง)
๓ อาคารบริหารทางการศึกษา
๑,๑๔๔
(โรงพิมพ) (๒ ชั้น ๑ หลัง)
๔ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร
๓๕๔
(๓ ชั้น ๑ หลัง)
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น

ประโยชนใชสอย
เปนสำนักงาน/
ที่เรียน
เปนสำนักงาน/
ที่เรียน
ที่ตั้งโรงพิมพ
ที่จำหนายวัสดุ
การศึกษา
๔,๖๗๗

หมายเหตุ
เปนสมบัติของ
มหาวิทยาลัย
เปนสมบัติของวัด
มหาธาตุ
เปนสมบัติของวัด
มหาธาตุ
เปนสมบัติของวัด
มหาธาตุ

ที่มา ฝายอาคารและสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียดอาคารที่วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่ออาคาร/จำนวน
อาคาร ๑ (๔ ชั้น ๑ หลัง)
อาคาร ๒ (๔ ชั้น ๑ หลัง)
อาคาร ๓ (๔ ชั้น ๑ หลัง)
อาคาร ๔ (๒ ชั้น ๑ หลัง)
อาคาร ๕ (๒ ชั้น ๑ หลัง)
อาคารสังฆิกเสนาสก (๑ ชั้น ๑ หลัง)
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น

พื้นที่ใชสอย(ตรม.)
๙๔๔
๙๑๘
๙๑๘
๕๗๓
๕๖๐
๗๖.๕๐
๓,๙๘๙.๕๐

ประโยชนใชสอย
เปนสำนักงาน/ที่เรียน
เปนสำนักงาน/ที่เรียน
เปนสำนักงาน/ที่เรียน
เปนสำนักงาน/ที่เรียน
เปนสำนักงาน/ที่เรียน
เปนที่เก็บพัสดุ

ที่มา ฝายอาคารและสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
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๕๖

รายละเอียดอาคารที่ อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่

ชื่ออาคาร/จำนวน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

อาคารพิพิธภัณฑพระไตรปฎก (๑ หลัง)
อาคารสำนักงานอธิการบดี (๑ หลัง)
อาคาร ๗๒ ปพระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน) (๑ หลัง)
อาคารเรียนรวม (๘ หลังเชื่อมติดกัน)
อาคาร ๙๒ ปปญญานันทะ (๑ หลัง)
อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ(๑ หลัง)

๗ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร (๑ หลัง)

พื้นที่ใชสอย
(ตรม.)
๑,๒๐๐
๔,๒๐๐
๑๔,๙๓๓
๓๕,๐๐๐
๓,๘๘๔.๔๐
๔,๒๐๐
๓,๘๘๔.๔๐

๘ อาคารหอพักนิสิต ( จำนวน ๒ หลัง)
๒๔,๐๐๐
๙ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา
๑๒,๐๐๐
๑๐ อุโบสถกลางน้ำสองชั้น (๑ หลัง)
๓,๖๙๐
รวมพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น
ที่มา ฝายอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประโยชนใชสอย
เก็บรวมรวมพระไตรปฎก
เปนสำนักงาน
ฉันอาหาร/รับประทานอาหาร
เปนสำนักงานและหองเรียน
เปนที่พักรับรอง
เปนหองสมุดและสถานที่ศึกษา
คนควาวิจัย
จำหนายหนังสือและจัดหาวัสดุ
อุปกรณเพื่อการศึกษา
เปนที่พักของนิสิต
เปนหองประชุม/สัมมนา
เปนสถานที่ทำวัตร-สวดมนต
๑๐๖,๙๙๑.๘๐

อาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (คณะ/สวนกลาง)
ที่
๑

ชื่ออาคาร/จำนวน
อาคารเรียนรวม ๘ เหลี่ยม สูง ๖ ชั้น (คณะพุทธศาสตร คณะครุศาสตร
คณะสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตร)

พื้นที่ใชสอย(ตรม.)
๓๕,๐๐๐

อาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนภูมิภาค : วิทยาเขต/วิทยาลัย)
ที่
๑

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ
วิทยาเขตหนองคาย

ชื่ออาคาร/จำนวน
๑) อาคารพระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี)
(๒) อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) อาคารปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

พื้นที่ใชสอย(ตรม.)
๒,๙๐๑.๖
๑,๑๘๘
๘๔๐
๒๔๐

๕๗

ที่

๒

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ

วิทยาเขตเชียงใหม

๓

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๔

วิทยาเขตขอนแกน

๕

วิทยาเขตนครราชสีมา

ชื่ออาคาร/จำนวน
พื้นที่ใชสอย(ตรม.)
(๔) อาคารศูนยประสานงานพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน (สถานีวิทยุ 89.50 MHz)
๓๒๐
(๕) อาคารพระสุนทรธรรมธาดา (บุญเลิศ เขม
จารี)
(๖) อาคารพระธรรมมงคลรังษี (คำบอ อรุโณ)
๒,๕๕๖
(๗) อาคารหอฉัน
๒๔๐
(๘) อาคารอเนกประสงค (โรงอาหาร)
๘๘๐
(๑) อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(อาคาร มจร. ๑)
(๒) อาคารชอย นันทาภิวัฒน (มจร ๒)
(๓) อาคารสถาบันวิทยบริการ (ธีรศักดิ์ ไพโรจน
สถาพร)
(๑) อาคาร ๑
(๒) อาคาร ๒
(๓) อาคารฐานพระ
(๔) อาคารวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ
(1) อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ
อาสภมหาเถร)
(2) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สมเด็จ พระ
พุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
(3) อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา
(4) อาคารพิ ม ลธรรมวรรณิ สสรอุทิ ศ (สถานี
วิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสน)
(5) กุฏิพระพรหมสิทธิ (อาคารรับรอง)
(6) อาคารหอฉันพระพิมลธรรม (อาจ อาสภ
มหาเถร )
(7) อาคารหอพักสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว
อุปเสณมหาเถร)
(๑) อาคารเรียนรวม ๖ ชั้น

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๒,๐๑๓.๔๕
๗๘๔
๑,๙๓๔
๖,๙๒๔

๖,๔๐๐
๑,๘๗๕.๖
๖,๔๐๐
๑๔๔
๖๐๘
2,๔0๐
๖,๕๔๐
๓๓,๙๗๕.๕๐

๕๘

ที่

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ

๖

วิทยาเขตอุบลราชธานี

๗

วิทยาเขตแพร

๘

วิทยาเขตสุรินทร

ชื่ออาคาร/จำนวน
พื้นที่ใชสอย(ตรม.)
(๒) อาคารเรี ย นบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษารั ช ดานุ ส รณ
(ครบรอบ ๒๕ ป วิทยาเขตนครราชสีมา)
(๓) อาคารพระเทพวิทยาคม
(หองสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(๔) อาคารสถานีวิทยุ มจร
(๕) อาคารที่พักรอรถสำหรับนิสิต
(๑) อาคารศาลาปฏิบัติธรรม
๔๕๐
(๒) อาคารมกรพงศ (พัสดุครุภัณฑ)
๔๔๔
(๓) อาคารสหกรณ (สนง.พระสอนศีลธรรม)
๔๔๔
(๔) อาคารพระราชรัตโนบล (พิมพ นารโท)
๕,๕๖๘
(๕) อาคารหองสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑,๔๒๖
(๖) อาคารพระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ์ สมกิตฺติ)
๕,๕๖๘
(๗) โดมหอฉันท
๒,๗๖๕
(๘) อาคารสำนักงานรองอธิการบดี
๑๕๐
(๑) อาคารหอพักนิสิต
๙,๗๐๖
(๒) อาคารองคการบริหารจังหวัดแพรอุปถัมภ
(๓) อาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ
(๔) อาคาร ๙๐๐ ป พระมหาโพธิวงศาจารย(สุจี
กตสาร)
(๕) อาคารหอฉัน
(๖) อาคารผลิตและบรรจุน้ำดื่ม
(๗) อาคารหอพักนิสิต
(๘) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) หอประชุมใหญ ๘๐๐ ที่นั่ง
(๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
๒,๖๐๑
(๒) อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑,๓๖๘
(๓) อาคารหอประชุมอเนกประสงค
๑,๓๑๓
(๔) อาคารสำนักงานวิทยาเขต (เกา)
๒๐๔
(๕) ศาลาอเนกประสงค (หลวงตาชี)
๗๒๙
(๖) อาคารกุฎีรับรอง
๒๘๐
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๕๙

ที่

๙

๑๐

๑๑

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ

ชื่ออาคาร/จำนวน
พื้นที่ใชสอย(ตรม.)
(๗) อาคารรับรอง(กุฎีสมเด็จฯ)
๑๖๒
(๘) อาคารอเนกประสงค
๖๒๑
(๙) อาคารศาลาปฏิบัติธรรม
๘๐
(๑๐) อาคารพระธรรมโมลี (สนง.วข. ใหม)
๑,๗๗๖
(๑๑) อาคารพระพรหมบัณฑิต
๓,๒๘๓
วิทยาเขตพะเยา
(๑) อาคาร มจร ตำบลแมกา ๓ ชั้น
๒,๑๖๓
(๒) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีฯ มจร ตำบลแมกา
๑,๔๕๖
(๓) หอประชุม ๘๐ ป พระเทพญาณเวที
๑,๐๔๕
(๔) ศาลาเอนกประสงค
๕๔๖
(๕) หองสุขาขางศาลาเอนกประสงค
๑๔๔
(๖) ที่พักพระนิสิต
๒๘๐
(๗) หองน้ำลานปฏิบัติธรรม
๑๒
(๘) โรงจอดรถผูบริหาร
๗๒
วิทยาเขตบาีศึกษาพุทธโฆส (๑) อาคารหอสมุดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
๖๑๒
(๒) อาคารพระปริยัติธรรมธรรมโมลี (สมศักดิ์
๒,๒๖๘
อุปสโม) – ทรงศักดิ์ – จรัญเอาฬาร –
ประชาราษฎรอุปถัมภ
(๓) อาคารภั ทรศาลา พระพรหมโมลี (เตชะ
๑๔๔
วิบูลยอุปภัมภ)
วิทยาเขตนครสวรรค
(๑) อาคารอำนวยการ (อาคารพระวิสุทธาธิบดี
๗๖๕
เจาคณะภาค ๔)
(๒) อาคารพระเทพญาณมุนี
๑๖๐
(๓) อาคารอาคารอัครวงษ
๑๖๐
(๔) อาคารเรียนรวม (อาคารพระเทพวิทยาคม
๓,๕๘๗
“หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ”)
(๕) อาคารเรียน (อาคาร ส.มหารัช.-)
๒,๘๔๒
(๖) อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆนครสวรรค
๓,๐๙๐
(๗) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑,๕๙๐
(๘) อาคารหอประชุ มเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐
๖,๔๐๐
พรรษา
๑,๕๐๐
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๖๐

ที่

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ

๑๒

วิทยาลัยสงฆนครพนม

๑๓

วิทยาลัยสงฆเลย

๑๔

วิทยาลัยสงฆลำพูน

๑๕
๑๖

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย

ชื่ออาคาร/จำนวน
พื้นที่ใชสอย(ตรม.)
(๙) อาคารหอฉันพระเทพญาณมุนี
(๑) อาคารพระพรหมบัณฑิต จำนวน ๑ หลัง
๑๐,๗๐๕
แบงเปน ๒ โซน ไดแก ๑. โซนเอ (อาคารเรียน
หลัก) ความสูง ๔ ชั้น ๒. โซนบี (อาคารเรียน
รวม) ความสูง ๔ ชั้น
(๑) อาคารเรียนสมเด็จพุฒาจารย
๑,๑๓๔
(เกี่ยว อุปเสโน)
(๒) อาคารเรียนพระพรหมเวที
๑,๑๓๔
(สนิท ชวนปฺโญ)
(๓) อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต
๑,๑๓๔
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
(๔) อาคารสำนักงาน(พระครูภาวนาวิสุทธิญาณ)
๑๙๒
(๕) อาคารหอพักอาคันตุกะ
(๖) อาหารสถานีวิทยุ
๙๖
(๗) อาคารบรรณาคาร
๖๔
(๘) โรงอาหาร
๑๔๔
(๙) อาคารโดม
๔๐๐
(๑) อาคารเรียน ๑
๒,๔๕๐
(๒) อาคารเรียน ๒
๒,๔๕๐
(๓) อาคารบุญชุม
๒๖๔
(๔) อาคารหอพักนำพร-โชติชัย-ไววอง
๕๖๐
(๕) อาคารหอฉัน
๗๐๐
(๖) อาคารสำนักงานวิทยาลัยสงฆลำพูน
๑,๖๕๐
(๗) อาคารหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลา
๔,๕๕๐
จารย
๑,๓๕๐
(๘) อาคารอเนกประสงค
๑,๓๕๐
(๙) อาคารศูนยวิทยบริการ
(๑) อาคาร ๑ (๒) อาคาร ๒ (๓) อาคาร ๓
๒,๘๗๗
๑) อาคารสังฆประชาสรรค (๒๕๔๖)
๓,๖๐๘
(๒) อาคารเรียนรวม (๒๕๔๘)
๒,๘๘๐
476
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๖๑

ที่

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ

๑๗

วิทยาลัยสงฆปตตานี

๑๘
๑๙

วิทยาลัยสงฆนครนาน
วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร

๒๐

วิทยาลัยสงฆเชียงราย

๒๑

วิทยาลัยสงฆนครลำปาง

๒๒

วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ

๒๓

วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

ชื่ออาคาร/จำนวน
พื้นที่ใชสอย(ตรม.)
(๓) อาคารหอประชุมใหญ(พระราชปริยัตยาลังการ)
1,380
1,690
(๔) อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
11,055
(๕) อาคารสำนักงานวิทยาลัย
(๖) อาคารพระพรบัณฑิต
(๑) อาคารสำนักงาน
๔๘๐
(๒) อาคารเรียน
๕๖๐
(๓) อาคารเอนกประสงค ๑ (หอประชุม)
๓๗๔
(๔) อาคารเอนกประสงค ๒ (หอฉัน)
๒๘๐
(๕) อาคารหอสมุด
๖๐๐
(๖) อาคารพุทธวิหาร
๔๘
(๗) อาคารเอนกประสงค ๓
๒,๕๒๐
อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คสล. ๓ ชั้น
๒,๔๑๖
(๑) อาคารเรียนรวม
๖,๒๙๐
(๒) อาคารที่พัก
๘๔๓
(๑) อาคารศาลากลาง มีทั้งหมด ๓ ชั้น
๑,๑๕๐.๘๖
(๒) อาคารหอประชุม
๒๒๙.๓๖
(๓) โรงอาหาร
๑๘๕.๖๓
(๑) อาคารพระปริยัติธรรม
๙๖๐
(๒) อาคารปฏิสังขรณพระสุนทรมุนี ป ๗๒
๙๐๐
(๑) อาคารหอประชุมพระเทพวรมุนี
๑,๓๒๐
(๒) อาคาร “สมเด็จพระพุฒาจารย”
๑,๐๕๓
(เกี่ยว อุปเสโน)
(๓) อาคารหอสมุด “อาคาร ๗๙ ป
๔๘๐
หลวงปูธัมมา พิทักษา”
(๔) อาคารรับรอง “วิบูลธรรมภาณ”
๒๗๐
(๕) อาคารสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๓๗๕
(ธีร ปุณณ
ฺ โก ป.ธ.๙)
(๖) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
๓,๔๐๘
(๑) อาคารพระยาภักดีชุมพล (๑)
๑,๓๕๐
(๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
๑,๓๕๐
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๖๒

ที่

๒๔
๒๕

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

๓๐

๓๑

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ

ชื่ออาคาร/จำนวน
พื้นที่ใชสอย(ตรม.)
(๓) อาคารพระยาภักดีชุมพล (๒)
๑,๓๕๐
(๔) อาคารหอประชุมสงฆพญาแล
๙๕๐
(๕) อาคารหอฉัน
๓๔๐
(๖) อาคารหอพักนิสิต
๒๗๐
วิทยาลัยสงฆพอขุ นผาเมื อง (๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
๑,๓๐๒
เพชรบูรณ
(๒) อาคารที่พักนิสิต ๔ หลัง
๖๒๔
วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด
(๑) อาคารพระธรรมวโรดม
๑,๒๑๐
(๒) อาคารหอประชุมพระราชธรรมโสภณ
๕๔๐
(จำป จนฺทธมฺโม)
(๓) อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖๔๘
(๔) กุฏิรับรองสมเด็จพระพุฒาจารย
๑๘๕.๓
(๕) แผนงานกอสรางอาคารเรียนรวม
๒,๔๐๔
วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด
(๖) อาคารอเนกประสงค วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด
๒๔๐
(๗) อาคารปฏิบัติธรรม
๓๖๐
วิทยาลัยสงฆราชบุรี
(๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (อาคาร ๑)
๒,๑๖๐
(๒) อาคารมงคลเทพมุนี (อาคาร ๒)
๒,๑๖๐
วิทยาลัยสงฆพุทธปญ ญาศรี อาคารเฉลิมราชกุมารี
๒,๖๘๙.๒
ทวารวดี
วิทยาลัยพุทธศาสตร
อาคารเรียน IBSC
๒,๒๕๐
นานาชาติ
วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี
อาคารเรียน ๔ ชั้น วัดหนองขุนชาติ
๗,๖๐๐ ตารางเมตร
จำนวน ๑ หลัง กวาง ๑๙ เมตร ยาว ๑๐๐
เมตร จำนวน ๔ ชั้น
วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี
อาคารที่ ๑ อาคารสามัคคีรังสรรค ๔ ชั้น
๓,๙๙๖
อาคารที่ ๒ อาคารอเนกประสงค (สำนักงาน)
๙๖๐
๒ ชั้น (อยูระหวางดำเนินการกอสราง และได
ดำเนินตรวจรับแลวถึง งวดที่ ๔)
วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี
อาคาร ๑ อาคารหลวงพอพัฒนนารโท
๗๐๒
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก๒ ชั้น กวาง ๙ เมตร
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๖๓

ที่

๓๒
๓๓

๓๔
๓๕

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ

ชื่ออาคาร/จำนวน

พื้นที่ใชสอย(ตรม.)

ยาว ๓๐ เมตร
อาคาร ๒ อาคารพระศรีปริยัตโยดม
๘๑๐
อาคารคอนกรีตกึ่งไม ๒ ชั้นกวาง ๙ เมตร
ยาว ๔๕ เมตร
อาคาร ๓ : อาคารพระศรีปริยัตยาภรณ
๑,๒๖๐
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น กวาง ๑๐
เมตรยาว ๔๒ เมตร
วิทยาลัยสงฆระยอง
อาคารโรงเรียนปริยัติธ รรมวัดปาประดู (พระ ๑,๕๑๓.๕๐
อารามหลวง) อาคาร ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม
(๑) อาคารหองสมุดสารสนเทศ
๖๘๘
(๒) อาคารศูนยเรีย นรูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๒,๗๕๒
นครจำปาศรีสมัยทวารวดี สูง ๓ ชั้น
( ๓) อา คารห อป ระช ุ มฯ ว ิ ท ยา ลั ย สงฆ
๑,๐๘๖
มหาสารคามสูง ๑ ชั้น
(๔) อาคารเรียนอเนกประสงควิทยาลัยสงฆ
๒,๔๒๐
มหาสารคาม สูง ๓ ชั้น (อยูระหวางดำเนินการ
กอสราง ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
(๕) อาคารเรียนอเนกประสงควิทยาลัยสงฆ
๕,๒๓๐
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกชรณ
ราชวิทยาลัย สูง ๔ ชั้น (อยูระหวางดำเนินการ
ถึงงวดงานที่ ๘)
วิทยาลัยสงฆกาญจนบุรี ศรี อาคารวิทยาลัยสงฆกาญจนบุรี ศรีไพบูลย
๕,๐๔๐
ไพบูลย
อาคาร ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
วิทยาลัยสงฆชลบุรี
(๑) อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมวัดใหญอ ินทา
๔,๕๐๐
ราม (พระอารามหลวง) อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๑
หลัง
๑,๐๐๐
(๒) อาคารหอประชุมพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี
อาคารชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง
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๖๔

ที่
๓๖

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ
ชื่ออาคาร/จำนวน
พื้นที่ใชสอย(ตรม.)
วิทยาลัย สงฆสุพ รรณบุ ร ี ศรี อาคารโรงเรียนปริยัติธ รรมมหาวีรานุวัตร วัด
๒,๖๖๒
สุวรรณภูมิ
ปาเลไลยกว รวิหาร อาคาร ๓ ชั้น จำนวน ๑
หลัง

จากขอมูลดานอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งที่มีในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค จากขอมูลขางตนที่แสดงใหเห็น มหาวิทยาลัยจะตองมีการวางแผนการบริหารจัดการอาคารและ
สถานที่ อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยตองเรงดำเนินการจัดทำฐานขอมูลการมีอยู การวางแผนซอมแซม
ปริมาณการใชทรัพยากรสนับสนุน และการวางแผนการใชประโยชนหรือหารายไดจากทรัพยากรดังกลาว อีก
ทั้ง วางแผนการปรับภูมิทัศน หรือสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเปนมหาวิทยาลัยดานพระพุทธศาสนา ที่
สงเสริม และสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยควบคูไปกับการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย
สีเขียว (Green University) ตอไปในอนาคตอันใกล
แนวทางการบริหารจัดการอาคารสถานที่
เพื่อใหการบริหารอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสภาพแวดลอมที่ดี
เหมาะสม ปลอดภัย และพร อ มรั บ การเปลี ่ย นแปลงของการเป นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ย ั ่ ง ยื น (Sustainable
University) โดยแนวทางการบริหารจัดการที่ตองมุงเนน ควรมีไมนอยกวา ๓ ดาน ไดแก
๑ ดานสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยตองมุงเนนการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน สภาพแวดลอม รวม
ไปถึงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยใหมีสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสมกับการเปนสถานศึกษา
และตอบสนองตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. ด า นสาธารณู ป โภค มหาวิ ทยาลั ย ต อ งมุ  ง เน น การพั ฒ นา การดู แ ลรัก ษา และจัด หาระบบ
สาธารณู ป โภคให ม ี ค วามพร อ ม และรองรั บ การดำเนิ น งานของมหาวิ ทยาลั ย พร อ มใชง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับชีวิตวิถีใหม
๓. ดานความปลอดภัย มหาวิทยาลัยตองมุงเนนการพัฒนาระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในดานชีวิต
และทรัพยสิน ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผูรับบริการของมหาวิทยาลัย
จากแนวทางการบริหารจัดการอาคารสถานที่ทั้งสามดานนั้น สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองดำเนินการอยา
เรงดวนคือการสำรวจ และจัดทำผังภูมิทัศน แผนการใชงานอาคารสถานที่ แผนการบำรุงรักษา ซึ่งจะตองทำ
เปนฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการไดจริง
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๖๕

สวนที่ ๕
การนำแผนไปสูการปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล
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๖๖

สวนที่ ๕
การนำแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร (Strategic Monitoring & Evaluation) ถือไดวาเปน
ขั้นตอนสุดทายที่สำคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร เพื่อใหทราบผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ เมื่อ
เปรียบเทียบกับเปาประสงคของยุทธศาสตรเปนไปตามเปาประสงคหรือไมมากนอยเพียงใด ซึ่งในกรณีที่พบวา
ไมเปนไปตามเปาประสงคที่กำหนดไว ก็จะนำมาสูการปรับกลยุทธ และแนวทางการดำเนินงานใหสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จะใหความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลใน ๒ สวนที่สำคัญ คือ
สวนที่ ๑ จะติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและ คาเปาหมายตามเปาประสงคของยุทธศาสตรในทุกป
สวนที่ ๒ จะติดตามและประเมินผลโครงการซึ่งถือวาเปนโครงการสำคัญเชิงรุก ที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนาฯ ในทุกป โดยผูรับผิดชอบ จะเปนผูรายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยฯ
กำหนด
สำหรับการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ทั้งฉบับ นั้นจะแบงเปน ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ เปนการประเมินผลครึ่งแผน คือหลังจากผานพน ๒ ปแรก คือป พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ จะ
มีการประเมินผลและเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมแผนงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๘
ระยะที่ ๒ เปนการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ทั้งฉบับ กลาวคือ เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ ผานพน ๕ ป
ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แลว จะมีการประเมินผลและเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในชวง
การประชุมแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ที่จะกลาวถึงตอไป ประกอบดวย ๓ หัวขอ ดังนี้
๑. วงจร PDCA และ การปรับปรุงแกไขแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓
๒. ขอบเขต และชองทางของการติดตามและประเมินผล
๓. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯและโครงการ รอบระยะเวลาประเมินผล และ
ผูรับผิดชอบในการประเมินผลแผนพัฒนาฯ และโครงการ
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๖๗

๕.๑ วงจร PDCA และ การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
กระบวนการวางแผนที่นำเสนอโดย เดมมิ่ง (Deming) มองวา กระบวนการของการวางแผน
ที่ เรียกวา PDCA นิยมนำมาใชอยางมากในองคการตาง ๆ โดยเฉพาะการนำไปใชในการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคการ (Total Quality Management: TQM) โดย PDCA ประกอบไปดวย การวางแผน (Plan) การนำ
แผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม (Check) และการปรับปรุงแกไข (Action) จะ
เห็นไดวา ในกระบวนการ PDCA มีการตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ
ของการวางแผน โดยเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการนำแผนไปปฏิบัติ (Do) ดวยการตรวจสอบหรือการติดตาม
ควบคุม (Check) ซึ่งเปนการนำผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดในแผนที่วางไว ถา
หากพบวา ผลการปฏิบัติงานจริงไมไดตามแผนที่กำหนดไว ก็จะนำไปสูการปรับปรุงแกไข (Action) เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไวในแผนตอไป วงจร PDCA นี้จะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งจะทำใหเกิดการปรับปรุงแกไขตลอดเวลา (Continuous Improvement) เพื่อ
หาทางใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว
ในแผนสำหรับแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ฉบับนี้ เมื่อขั้นตอนการวางแผน (Plan) เสร็จสิ้น มีการนำ
โครงการตางๆ ในแผนไปปฏิบัติ (DO) ในแตละป จะมีการตรวจสอบ หรือการติดตามควบคุม (Check) โดย
การนำผลงานที่ปฏิบัติไดจริงมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่วางไวในแตละป ผลที่ไดจากการตรวจสอบหรือการ
ติดตามควบคุมอาจเปนไปไดใน ๒ กรณี คือ ผลงานที่เกิดขึ้น เปนไปตามแผนที่วางไวกับผลงานที่เกิดขึ้นไม
เปนไปตามแผนที่วางไว ซึ่งในกรณีหลังก็จะเขาสูขั้นตอนของการปรับปรุงแกไข (Action) ซึ่งจะตองนำขอมูลที่
รวบรวมได จ ากการประเมิ น มาวิ เ คราะหห าสาเหตุ แ ละนำมาสู  ก ารกำหนดแนวทางแก ไ ขต า งๆ ตอ ไป
นอกจากนี้แลว ดวยสถานการณและสภาพแวดลอมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ แตละชวงเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น การปรับแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ จึงเปนสิ่งจำเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนใหเปน
ลัก ษณะเปน แผนที่มีก ารทบทวนและปรับ ปรุงอยา งตอเนื่อง (Rolling Plan) คือ มีก ารปรับ เปลี่ยน หรื อ
ปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณโดยรอบอยูตลอด และเปนแผนที่มีความเปนไปไดที่จะสัมฤทธิ์ผล
ตามเปาหมายที่ทบทวนและกำหนดขึ้นใหมไวดวย ในการปรับแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ในแตละปจะมี
วิธีการดำเนินการ คือ ทบทวน SWOT ใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบ ัน และสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป ทบทวนกลยุทธโดยกำหนดใหสอดคลองกับผลการวิเคราะห SWOT และตำแหนงยุทธศาสตร
ใหมของมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนโครงการตางๆ ที่ไดดำเนินการไปในแตละป โดยใชผลการประเมินโครงการ
/แผนงาน มาพิจารณาวาควรจะดำเนินการตอหรือไม หรือควรมีการปรับเปาหมายใดๆ บาง หรือจะเพิ่มเติม
โครงการใหมๆ เปนตน
สุดทายหากการปรับแผนพัฒนาฯเปนการปรับใหญ หรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเปนอยางมาก ก็
อาจมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนขอความในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ ก็ได
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๖๘

สำหรับ การปรับ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ จะมีก ารปรับ ทุกป ซึ่ง การปรับ แผนนี้เ ปนการ
ยอนกลับเขาสูวงจร PDCA อีกครั้ง คือเริ่มดวยกระบวนการวางแผน (Plan) ตอดวยการนำแผนไปปฏิบัติ (Do)
ตามดวยการตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม (Check) และทายสุดเปนการปรับปรุงแกไขแผน(Action) จึง
นับไดวาเปนวงจรที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด นอกจากนี้กระบวนการ หรือขั้นตอนตางๆ ของการปรับ
แผนพัฒ นาฯ ระยะที่ ๑๓ รวมทั้งผูร ับผิดชอบในการดำเนินการ ยังคงใชว ิธีก ารเดีย วกันกับ การจัด ทำ
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ที่เริ่มจากการมีสวนรวมของทุกฝาย ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) การ
รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีกองแผนงาน ทำหนาที่สนับสนุนในฐานะทีม
ยุทธศาสตรหรือที่เรียกวา OSM (Office Of Strategy Management) เพื่อใหการจัดทำแผนพัฒนาฯ แลว
เสร็จ และนำเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติใชเปนแผนพัฒนาฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป
๕.๒ ขอบเขต และชองทางของการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผล จะประเมินตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคที่กำหนดไวในแผนพัฒนาฯ ระยะ
ที่ ๑๓ สวนโครงการที่จะมีการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการประจำปนั้น จะมีการประเมินตามตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต (Output) และระดับวัตถุประสงคหรือผลลัพธ (Outcome) ของโครงการ/ กิจกรรม โดยจะมีการ
ติดตามผลการดำเนินงานในลักษณะเปนการรายงานผลการดำเนินการของโครงการแลวทำการสรุปผลเปน
รายงานในภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ และแผน /แผนงาน / โครงการ เพื่อนำเสนอตอที่ประชุม
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยฯ ตามลำดับ นอกจากนี้ในป พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่ง
เปนปแรกของการใชแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะจัดใหมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแตละ
สวนงานตามตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบ โดยจะจัดใหมีการนำเสนอตอประชาคมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย ตอไป
๕.๓ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาฯ ระยะที่ ๑๓ และโครงการเชิงยุทธศาสตร และรอบ
ระยะเวลาการประเมิน ทั้ง ๕ ป ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในสวน
ของการติดตามและประเมินผล จะมีการติดตามตั้งแตระดับเล็กสุดคือระดับกิจกรรม / โครงการ /แผนงานและ
แผน จนถึงระดับใหญสุดคือ ระดับแผนพัฒนาฯ ซึ่งการประเมินในแตละระดับ จะเปนดังนี้
ระดับแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หลังจากแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แลว โครงการตางๆในป พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มมีการดำเนินการจนครบ ในแต
ละไตรมาสจะมีการรายงานผลการดำเนินงานโดยผูรับผิดชอบโครงการ ตามแบบฟอรมที่กำหนดทั้งแผนงาน
และแผนงบประมาณ โดยการเปรียบเทียบคาเปาหมายของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ (Outcome) และระดับ
ผลผลิต (Output) ของแตละโครงการ ที่กำหนดไวกับผลการดำเนินงาน และเปรียบเทียบแผนการใชจาย
งบประมาณ กับผลการใชจายจริงที่กำหนดไวในแผน ตั้งแตไตรมาสที่ ๑ (ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร
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ไตรมาสที่ ๒ (ระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๓ (ระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน) และไตร
มาสที่ ๔ (ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน) และเมื่อครบทั้งป (๔ ไตรมาส) จะมีการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเชิงยุทธศาสตร ซึ่งจะเปนการประเมินทั้งผลผลิตและผลลัพธ ของ
โครงการ เพื่อเสนอที่ประชุมผูบริหาร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป การประเมินผลนี้จ ะ
ดำเนินการทุกป
ระดับแผนปฏิบัติการ เปนการสรุปผลการดำเนินงานใหเห็นในภาพรวมของแผน พรอมกับระบุ
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อการนำไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไขตอไป การจัดทำ
รายงานผลการประเมินระดับแผนนี้ เปนการประเมินในระดับผลลัพธหรือ Outcome ของแผน และจะจัดทำ
พรอมกันกับระดับแผนงาน / โครงการ เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูบริหาร และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ตอไป การประเมินผลนี้จะดำเนินการทุกป
ระดับแผนพัฒนา จะมีการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ทั้งฉบับ วาสามารถดำเนินการ
ไดบรรลุเปาประสงค ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไวหรือไม (ระดับผลลัพธหรือ Outcome) ในแตละยุทธศาสตร
และพันธกิจทั้ง ๔ ดาน และตามมุมมอง ๔ มิติ ของ Balanced Scorecard ตามแผนที่ยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ อันไดแก ดานประสิทธิผล ดานคุณภาพการบริการ ดานประสิทธิภาพและดาน
การพัฒนาองคกร ในขณะเดียวกันก็รายงานถึงปญหาอุปสรรคที่ควรนำมาปรับปรุงแกไขเพื่อการปรั บ
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ใหดียิ่งขึ้นตอไปดวย การประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ นี้จะใชขอมูลจาก
รายงานการประเมินผลทั้งระดับแผน แผนงาน /โครงการประจำปของแตละป มาสรุปเปนผลการประเมิน ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งผลผลิต (Output), ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่มีตอนิสิตและประชาชนที่
เปนผูมีสวนไดสวนเสียในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ฉบับนี้ดวย ดังนั้น จึงจะใหผูมีสวนได
เสียเขามามีสวนรวม โดยจะนำเสนอแผนตลอดจนผลการประเมินตอที่ประชุมผูบริหารและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ตอไป
การประเมิ นผลจะจั ด ทำ ๒ ครั ้ ง ได แ ก ครั ้ ง แรก เมื ่ อ ครบครึ่ ง แผน คื อ เมื ่อ สิ้ น ๒ ป แ รก
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) และครั้งที่สอง เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ทั้งฉบับ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
สวนงานที่รับผิดชอบในการรายงานและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ รวมทั้งโครงการ
ตางๆ คือ จำแนกเปนผูที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในแตละไตรมาส ไดแก ผูรับผิดชอบโครงการ
ซึ่งอาจจะมีสวนงานเดียว หรือหลายสวนงานก็ไดขึ้นอยูกับวาโครงการนั้น มีผูรับผิดชอบกี่สวนงาน สวนการ
ประเมินผลทั้งในระดับโครงการ/แผนงาน ระดับแผน และระดับแผนพัฒนาฯ นั้น ใหประเมินโดยฝายวิเคราะห
นโยบายและแผน และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง เปนผูทำหนาที่ติดตามและประเมินผลในทุกระดับ
พรอมกับนำเสนอผลการประเมินตอผูบริหารเพื่อทราบตอไป
อยางไรก็ตามนอกจากจะมีการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ ตาม
แนวทางที่กลาวมาขางตนแลว มหาวิทยาลัยฯ จะเริ่มใหมีการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของ รัฐ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มุงประเมินการ
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ดำเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ มีประโยชนที่สมดุล
กับทรัพยากรที่ใช ซึ่งผลลัพธนั้นเปนไดทั้งผลสำเร็จ และผลกระทบทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน โดยจะมี
การประเมินความคุมคาตามกรอบและตัวชี้วัดที่ “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ” กำหนดไวทั้ง ๓ ดานคือ ดานประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจและ
ดานผลกระทบ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนของรัฐและประชาชนของประเทศโดยรวม

ขั้นตอนแสดงความเชื่อมโยงการนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
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สวนที่ ๖
ภาคผนวก
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SWOT Analysis
S
S ๑ มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนาและปรัชญา
S ๒ มีหลักสูตรที่โดดเดนในการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
S ๓ บัณฑิตมีความรูดีมีคุณธรรมนำสังคมสันติสุข
S ๔ สภาพแวดลอมเหมาะสมและเอื้อตอการเปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและ
องคกรวิถีพุทธ
S ๕ มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
S ๖ ไดรับการยอมรับเรื่องการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
S ๗ มีเครือขายทางการศึกษาที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคทั้งในประเทศและตางประเทศ

W
W๑ ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยไมเอื้อตอการบริหารจัดการ
W๒ บุคลากรขาดทักษะการทำงานแบบMulti-Functional
W๓ การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยยังมีนอย
W๔ ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในระดับนานาชาติมีจำนวนนอย
W๕ ระบบและบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเพียงพอตอการใชงานจริง
W๖ นิสิตระดับปริญญาตรีขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ
W๗ การประสานงานระหวางสวนงานในสวนกลางกับภูมิภาคขาดความคลองตัว

O
O ๑ การจัดกลุมมหาวิทยาลัยสงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถแสดงอัตลักษณของตน
ไดอยางชัดเจน
O ๒ แนวคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและ EdPEx
O ๓ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความหลากหลาย
O ๔ การเขาสูสังคมผูส ูงอายุสงผลใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
O๕ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสงผลทำใหเกิดความตองการกำลังคน
ที่มีความรูคูคณ
ุ ธรรม
O ๖ มีเครือขายศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่เขมแข็ง
O ๗ ความเปนนานาชาติเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรและบริการการ
วิชาการรวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
T
T๑ นโยบายรัฐใหการสนับสนุนดานวิทยาศาสตรมากกวาดานสังคมศาสตร
T๒ งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอ
T๓ สถาบันอุดมศึกษามีการแขงขันที่เขมขนรวมถึงการเปดโอกาสใหบรรพชิตเขา
เรียนมากขึ้น
T๔ คานิยมการเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติในกลุม เยาวชนมีผลกระทบดานลบตอ
การดำเนินงานดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
T๕ การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
T๖ ชีวิตวิถีใหม (New Normal) สงผลกระทบตอการปรับตัวของมหาวิทยาลัย
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ตารางการวิเคราะหปจจัยภายใน IFE MATRIX

Internal Factors

จุดแข็ง(Strengths)
S๑ มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนาและปรัชญา
S๒ มีหลักสูตรที่โดดเดนในการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
S๓ บัณฑิตมีความรูดีมีคุณธรรมนำสังคมสันติสุข
S๔ สภาพแวดลอมเหมาะสมและเอื้อตอการเปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและองคกรวิถีพุทธ
S๕ มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
S๖ ไดรับการยอมรับเรื่องการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
S๗ มีเครือขายทางการศึกษาที่ครอบคลุมทั่วภูมภิ าคทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมจุดแข็ง
จุดออน(Weaknesses)
W๑ ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยไมเอื้อตอการบริหารจัดการ
W๒ บุคลากรขาดทักษะการทำงานแบบMulti-Functional
W๓ การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยยังมีนอย
W๔ ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในระดับนานาชาติมีจำนวนนอย
W๕ การนำผลการวิจยั ไปสูการปฏิบัติหรือใชประโยชนยังมีนอย
W๖ นิสิตระดับปริญญาตรีขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ
W๗ การประสานงานระหวางสวนงานขาดความคลองตัวและขาดความชัดเจน
W๘ ระบบและบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเพียงพอตอการใชงานจริง
รวมจุดออน
รวมปจจัยภายใน
คาความแตกตางจากคากลาง(Medium/Mean=๓.๐๐)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร
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ตารางการวิเคราะหปจจัยภายนอก EFE MATRIX

External Factors

โอกาส(Opportunity)
O๑ การจัดกลุมมหาวิทยาลัยสงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถแสดงอัตลักษณของตนไดอยางชัดเจน
O๒ แนวคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและEdpex
O๓ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความหลากหลาย
O๔ การเขาสูสังคมผูสูงอายุสงผลใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทีส่ งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
O๕ การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสงผลทำใหเกิดความตองการกำลังคนที่มีความรูคูคณ
ุ ธรรม
O๖ เครือขายศิษยเกาและศิษยปจ จุบันมีบทบาททางสังคม
O๗ ความเปนนานาชาติเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรและบริการการวิชาการรวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ
รวมโอกาส
อุปสรรค(Threats-T)
T๑ นโยบายรัฐใหการสนับสนุนดานวิทยาศาสตรมากกวาดานสังคมศาสตร
T๒ งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีแนวโนมลดลง
T๓ สถาบันอุดมศึกษามีการแขงขันที่เขมขนรวมถึงการเปดโอกาสใหบรรพชิตเขาเรียนมากขึ้น
T๔ คานิยมการเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติในกลุม เยาวชนมีผลกระทบดานลบตอการดำเนินงานดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
T๕ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-๑๙)
T๖ รูปแบบชีวิตวิถีใหม(New Normal)สงผลกระทบตอการปรับตัวของมหาวิทยาลัย
รวมอุปสรรค
รวมปจจัยภายนอก
คาความแตกตางจากคากลาง(Medium/Mean=๓.๐๐)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร
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จากตารางการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation–IFE) ผลรวมคาปจจัยภายในมี
ค า ความแตกต างจากคากลาง (Median/Mean=๓.๐๐) มากกว า ค ากลางเทา กั บ ๐.๕๐ ดัง นั ้ นจึง สรุป ไดวา
มหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย มี ป  จ จั ย ภายในที ่ เ ป น จุ ด แข็ ง (Strengths-S) มากกว า จุ ด อ อ น
(Weaknesses–W)
จากตารางการประเมิ นป จ จัย ภายนอก (External Factor Evaluation-EFE) ผลรวมค าป จ จั ย
ภายนอกที่มีคาความแตกตางจากคากลาง (Median/Mean=๓.๐๐) มากกวาคากลางเทากับ ๐.๘๐ ดังนั้น จึงสรุป
ได ว  า มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย มี ป  จ จั ย ภายนอกเป น โอกาส (Opportunities-O) ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรดำเนินกลยุทธเชิงรุก (SO/Aggressive) หรือกลยุทธการเติบโต
(Growth) เปนกลยุทธหลัก
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 นิยามศัพท
พุทธนวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ถูกปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานผลผลิต กระบวนการ การใหบริการ และการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสูการสราง
คุณคา การเพิ่มมูลคา การสรางสรรคใหมๆในดานสุขภาพใจ สุขภาพกาย รวมไปถึงอาชีพและชุมชน
สติป ญ ญาและคุ ณ ธรรม หมายถึ ง มี ค วามรอบรู  ว ิ ช าการด า นพระพุ ทธศาสนาสามารถนำไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีภาวะผูนำ รูเทาทันสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความมุงมั่นพัฒนาตน มี
ศีลธรรม มีจิตอาสา และมีผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เปาประสงค
นิยามเปาประสงค
๑.๑ บั ณ ฑิ ต มี ค ุ ณ ลั ก ษณะทาง
บัณฑิตมี คุ ณลั กษณะทางสติปญญาและคุ ณธรรม หมายถึง ความ
สติปญญาและคุณธรรม๒๘
รอบรูวิชาการดานพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสมตามหลั กอริ ย วั ฑฒิ ๕ ประกอบด วย ศรั ทธา ศี ล สุ ตะ จาคะ
ปญญา และมีผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๑.๒ หลั ก สู ต รมี ก ารบู ร ณาการ
มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยการนำยุทธศาสตรและนโยบายของภาครัฐ
หลั กพระพุทธศาสนากับศาสตร ตลอดจนความตองการของสังคมมาประยุกตใหสอดคลองกับศักยภาพใน
สมัยใหม
การจัดการศึ กษาดานพระพุทธศาสนาที ่มุงพั ฒนาจิตใจ ใหนิสิ ตเกิดการ
เรียนรู ผานกระบวนการจัด การเรียนการสอนตามหลักสู ตร จนสามารถ
พั ฒนาตนเองใหเป นคนดี มีความรอบรู  มุ งมั ่น สื่ อสาร สัมพัน ธ ก าวทัน
เทคโนโลยี และนำศักยภาพไปใชใหเกิดประโยชน ตอตนเอง ประเทศชาติ
พระศาสนา และสังคม ใหเกิดความเจริญ รมเย็น
๑.๓ อาจารย ม ี ค วามรู  ค วาม
อาจารยมี ความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตร และมีทักษะในการจัด
เชี่ยวชาญในศาสตรและสามารถ กระบวนการเรี ย นรู  ท ี ่ ท ั น สมั ย มี ข ี ด ความสามารถในการประยุ ก ต ใช
บู ร ณาการพุ ท ธนวั ต กรรมกั บ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะตามพันธกิจ
กระบวนการเรี ย นรู  ไ ด อ ย า ง และหนาที่ของอาจารยทั้ง ๕ ดาน คือ ๑) สมรรถนะดานหลักสูตรการเรียน
เหมาะสม
การสอน ๒) สมรรถนะดานการวิจัย ๓) สมรรถนะดานการบริหารวิชาการ
๔) สมรรถนะดานการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และ ๕) สมรรถนะดาน
การบูรณาการพระพุทธศาสนา
๒๘
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๑.๔ ทรัพยากรทางการศึกษาและ
ทรั พยากรทางการศึ กษา หมายถึง สิ ่ งต า งๆที ่ ใช ในการบริ ห ารจั ด
สภาพแวดล อ มที ่ เ อื ้ อ ต อ การ การศึ ก ษา ให บ รรลุ ตามเป าหมายของสถานศึ ก ษา โดยมี องค ป ระกอบ
เรียนรู
พื้นฐาน ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ภูมิปญญาในชุมชน ที่
นำมาใชในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู คือ สภาพสภาวะหรือสิ่งตางๆที่อยู
รอบๆ มีความอยูเปนธรรมชาติ หรืออาจเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น เปนสิ่งมีชีวิต
หรือไมมีชีวิตก็ได เปนรูปธรรม หรือ นามธรรมที่ไมสามารถมองเห็นไดอยูใน
ห อ งเรี ย น หรื อ นอกห อ งเรี ย น ซึ ่ ง มี ผ ลกระทบต อ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการเรียนของผูเรียน แบงเปน สภาพแวดลอมทางกายภาพ
สภาพแวดลอมในหองเรียน สภาพแวดลอมทางการบริหารจัดการ
๒ .๑ มี ระบ บแ ละกล ไก ก า ร
สวนงานจัดการศึกษามีแนวทางการดำเนินงานที่เปนระบบ มีระเบียบ
สงเสริม และสนับสนุนการบริหาร ประกาศรวมถึงขั้นตอนการปฎิบัติงานตางๆเปนคูมือการปฎิบัติงานที่ชัดเจน
งานวิจัยที่ไดมาตรฐาน
มีกลไกสงเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยตามแผนที่กำหนดไวอยางเปน
รูปธรรม เชน มีวัสดุครุภัณฑ หองปฎิบัติงานการวิจัย แผนปฎิบัติงานด าน
การวิจัย งบประมาณสนับสนุนดานงานวิจัย การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
งานสร า งสรรค และพุ ท ธนวั ต กรรมรวมทั ้ ง มี ผ ู  บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่
รับผิดชอบในการกำกับติดตามบริหารงานวิจัยมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ทำ
หนาที่ประสานงานดานการวิจัยใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ผลงานวิ จ ั ย และ /หรื อ
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หนังสือ สื่อสรางสรรค นวัตกรรม และ
นวั ต กรรมที ่ พ ั ฒ นาป ญ ญาและ พุทธนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชนเชิงพื้นที่ ในดานวิธีการ แนวปฏิบัติ โดย
คุณธรรม๒๙
การบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม มีผลลัพธที่ชัดเจน
ตอการพัฒนาปญญาและคุณธรรม การพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน
๒.๓ ผลงานวิจั ยงานสร า งสรรค
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรสู
หรื อ พุ ท ธนวั ต กรรมได ร ั บ การ สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online
ตี พ ิ ม พ ห รื อเผ ยแ พ ร ท ั ้ ง ใน ระดับชาติ ระดับความรวมมือระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
นานาชาติ รวมถึงการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดรับการยอมรับทั้ งใน
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ
๒๙
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นิยามเปาประสงค
๒.๔ ผลงานวิจั ยงานสร า งสรรค
ผลงานวิจ ั ย งานสร า งสรรค หรื อ พุ ทธนวั ต กรรมที่ เป น ผลิตภั ณฑ
หรื อ พุ ท ธนวั ต กรรมได ร ั บ การ กระบวนการ วิ ธ ี ก าร แนวปฏิ บ ั ต ิ หรื อ การบริ ก าร ซึ ่ ง อาจารย แ ละ
อางอิงหรือนำไปใชประโยชน ใน นักวิจัยไทยดำเนินการรวมกับนักวิจัยชาวตางประเทศไดรับการอางอิงหรือ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
นำไปใช เป น ต น แบบเพื ่ อ พั ฒนาต อ ยอดให เกิ ด ประโยชน ต อ การพั ฒ นา
สติปญญาและคุณธรรม การพัฒนาจิตใจ และสังคม โดยมีผลลัพธที่ชัดเจน
ในดานการขับเคลื่อนชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมสูการมีชีวิตที่ดีขึ้นในระดับ
นานาชาติ
๓.๑ ความเขมแข็งของเครือขาย
มีการทำงานรวมกับเครือขายชุมชน วัด ทองถิ่นและสวนราชการผาน
ความรวมมือเพื่อพัฒนาสัง คมที่ ระบบและกลไกอย า งชั ด เจนโดยนำหลั ก ธรรมทางพุ ท ธศาสนาไปใช
ยั่งยืน ๓๐
ประโยชนเพื่ อชี้ นำสั งคม มุงพัฒนาจิ ตใจ สติป ญญาและพฤติ กรรมของ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความสามัคคีและสันติสุขของชุมชน วัด ทองถิ่นอยาง
ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยใช กระบวนการวิจัย การปฏิบัติ
ศาสนกิจและการบริการสังคมของนิสิต เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน
๓.๒ ผลงานบริการวิช าการด าน
สวนงานจัดการศึกษามีผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการบูร
พระพุทธศาสนาที ่บ ู รณาการกั บ ณาการกั บ การเรี ย นการสอน การวิ จ ั ย การบริ ก ารวิ ช าการ ด า น
พั น ธกิ จ เพื ่ อ พัฒ นา วั ด ชุ มชน พระพุทธศาสนาและการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมกับภาคีเครือขายใน
ทองถิ่ น และสังคมสันติสุขอยาง ระดับชาตและนานาชาติเพื่อ พั ฒนาชุมชน วัด ทองถิ่ น และสังคมอย า ง
ยั่งยืน
ยั่งยืนโดยใช กระบวนการวิจัย การปฏิบัตศิ าสนกิจและการบริการสังคมของ
นิสิต เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
๔.๑ พุ ท ธนวั ต กรรมที ่ เ กิ ดจาก
มีพุทธนวัตกรรมดานการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา
ความร ว มมือ ของภาคีเ ครือข า ย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น โดยการบูรณาการกับการเรียนการ
วั ด ชุม ชน และท อ งถิ ่ น ในการ สอน การวิจัยและการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดจากความรวมมือกับ
อ นุ รั ก ษ  ส ื บ สา น ส  ง เ สริ ม ภาคีเครือขายในระดับชาติ เชน วัด ชุมชน และทองถิ่น หรือรวมมือกับภาคี
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เครื อข า ยในระดั บ นานาชาติ เช น ICDV IABU ECOSOC วั ด ไทยใน
และภูมิปญญาทองถิ่น
ตางประเทศ หรือสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย
๓๐
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๔.๒ ผลการดำเนิ น งานร ว มกั บ
ภาคี เ ครือ ข า ย วั ด ชุ มชน และ
ทองถิ่ น ในการอนุรักษ สืบสาน
สงเสริม พระพุทธศาสนา
ศิ ล ปวัฒ นธรรม และภู มิป  ญ ญา
ทองถิ่น
๕.๑ มี ร ะบบการบริห ารจั ด การ
ดว ยรูป แบบมหาวิท ยาลัยสีเขียว
(Green University)

นิยามเปาประสงค
มี ผ ลการดำเนิ น งา นด า นกา รอนุ ร ั ก ษ สื บ สาน ส ง เสริ ม
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น โดยการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน การวิจัยและการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดจาก
ความรวมมือกับภาคีเครื อขายในระดับ ชาติ เชน วัด ชุมชน และทองถิ่น
หรือรวมมือกับภาคีเครือขายในระดับนานาชาติ เชน ICDV IABU ECOSOC
วัดไทยในตางประเทศ หรือสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการอนุรักษดานพลังงาน และสิ่งแวดลอม
เขาไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย
ตามบริบทของแตละสวนงาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการทำงานในบรรยากาศที่มี
ความปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน อันกอใหเกิด
ผลดีตอสิ่งแวดลอมและชุมชนของชาติ
๕.๒ มี ร ะบบการบริห ารจั ด การ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ เชื่อมโยง
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ขอมูล สารสนเทศ ที่พรอมใชงาน สามารถรองรับภารกิจทั้งทางดา นการ
ทันสมัย
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ
๕.๓ มี ร ะบบการบริห ารจั ด การ
มีการนำหลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกตในกับการบริ หาร
องคกร วิถีพุทธ
จัดการสมั ยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหเกิ ดระบบ หรื อ รูป แบบ
หรื อ วิ ธ ี ก ารในการบริ ห ารจั ด การได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เห็ นผลเป น
รูปธรรม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๘๐

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๘๑

แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

๘๒

โครงสรางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
๕ ประเด็นยุทธศาสตร ๑๕ เปาประสงค ๓๗ ตัวชี้วัด ๒๙ กลยุทธ

For What

ปรัชญา

วิสัยทัศน

เอกลักษณ อัตลักษณ

พันธกิจ

ยุทธศาสตรที่ ๑
๔ เปาประสงค
๑๖ ตัวชี้วัด
๑๑ กลยุทธ

เปาประสงคท่ี ๑.๑- ๒ กลยุทธ
เปาประสงคท่ี ๑.๒- ๒ กลยุทธ
เปาประสงคท่ี ๑.๓- ๔ กลยุทธ
เปาประสงคท่ี ๑.๔- ๓ กลยุทธ

How to

โครงการ....

ยุทธศาสตรที่ ๒

ยุทธศาสตรที่ ๓

๔ เปาประสงค
๙ ตัวชี้วัด

๒ เปาประสงค
๓ ตัวชี้วัด

๖ กลยุทธ

๓ กลยุทธ

เปาประสงคท่ี ๒.๑- ๑ กลยุทธ
เปาประสงคท่ี ๒.๒- ๑ กลยุทธ
เปาประสงคท่ี ๒.๓- ๒ กลยุทธ
เปาประสงคท่ี ๒.๔- ๒ กลยุทธ

โครงการ....

เปาประสงคท่ี ๓.๑- ๒ กลยุทธ
เปาประสงคท่ี ๓.๒- ๑ กลยุทธ

ปณิธาน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๔

ยุทธศาสตรที่ ๕

๒ เปาประสงค
๒ ตัวชี้วัด

๓ เปาประสงค
๗ ตัวชี้วัด

๒ กลยุทธ

๒ กลยุทธ

เปาประสงคท่ี ๔.๑- ๑ กลยุทธ
เปาประสงคท่ี ๔.๒- ๑ กลยุทธ

โครงการ....

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเผยแพร

โครงการ....

เปาประสงคท่ี ๕.๑- ๓ กลยุทธ
เปาประสงคท่ี ๕.๒- ๒ กลยุทธ
เปาประสงคท่ี ๕.๓ - ๒ กลยุทธ

โครงการ....

