แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐-๒๕๕๔)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คํานํา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ขึ้นเพื่อใหการ
บริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดอยางสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของ
ประเทศ ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) โดยมุงสู
ความเปน “ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา” ที่เนนการ “บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม” ควบคูไป
กับการ “พัฒนาจิตใจและสังคม” และวิสัยทัศนที่มุงเปน “ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ที่สราง
คนดีและเกงอยางมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอยางมี
สุขภาพ และ บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพระดับนานาชาติ”
หวั ง ว า เอกสารแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ฉบั บ นี้ จะอํ า นวยประโยชน ใ ห ทุ ก ส ว นงานของ
มหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการวางแผน การบริหาร และการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายดวยดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เมษายน ๒๕๕๒

สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา
๑.๑ ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย
๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙)
สวนที่ ๒ การวิเคราะหสภาวะแวดลอมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.๑ จุดแข็ง
๒.๒ จุดออน
๒.๓ โอกาสการพัฒนา
๒.๔ ภาวะคุกคาม

หนา
๑
๑
๔
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙

สวนที่ ๓ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐-๒๕๕๔)๒๐
๓.๑ ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
๒๐
๓.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย
๒๐
๓.๓ วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
๒๐
๓.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย
๒๐
๓.๕ วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐
๒๑
๓.๖ สรุปจํานวนยุทธศาสตรและกลยุทธในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐ ๒๑
สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและกลยุทธในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐
ยุทธศาสตรที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณธรรมนําความรู
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตรใหเปนศูนยประสาน และทําวิจัย
ดานพระพุทธศาสนานานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเชิงรุกที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๕ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

๒๔
๒๔
๒๔
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

สวนที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ตั้งอยู ณ วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และโปรดใหเรียกวา “มหาธาตุวิทยาลัย” เปดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๔๓๒ ตอมาวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ทรงพระราชทานนามใหมวา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
โดยใหมีพระราชประสงคใหใช “เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ”
ในป พ.ศ. ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ชอย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ไดจัดประชุมพระเถรานุเถระฝายมหานิกาย จํานวน ๕๗ รูป เพื่อดําเนินการจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชา
ชั้นสูง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเปดสอนระดับปริญญาตรีครั้ง
แรก เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และดําเนินการจัดการศึกษามาโดยลําดับ
พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมออกคําสั่งเรื่อง “การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ พุทธศักราช ๒๕๑๒”
และเรื่อง สภาการศึกษาของคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๕๑๒” สงผลใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสถานะ
เปนสถาบันการศึกษาของคณะสงฆไทยโดยสมบูรณ
พ.ศ.๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.
๒๕๒๗ ระบุไวในมาตรา ๔ (๓) วา “ใหผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร
บัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี เรียกวา “พุทธศาสตร
บัณฑิต” ใชอักษรยอวา “พธ.บ.”
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑
ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล กําหนด
สถานภาพและวัตถุประสงค (ตามมาตรา ๖) ไว “ใหเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา
วิจัย สงเสริมและใหบริการทางพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทั้งการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม”

๒

ผลจากความเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ทําใหมหาวิทยาลัยมี
ความเปนอิสระในการบริหารงานการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการ
องคกรใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดแบงสวนงานเพื่อ
รับผิดชอบภาระงานของมหาวิทยาลัยออกเปนระดับตางๆ ดังนี้
๑. สวนงานระดับคณะ สํานัก สถาบันมี ๙ สวนงาน ประกอบดวย
๑) สํานักงานอธิการบดี
๒) บัณฑิตวิทยาลัย
๓) คณะพุทธศาสตร
๔) คณะครุศาสตร
๕) คณะมนุษยศาสตร
๖) คณะสังคมศาสตร
๗) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
๘) สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙) สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๒. สวนงานระดับวิทยาเขต มี ๑๐ วิทยาเขต ประกอบดวย
๑) วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
๒) วิทยาเขตเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๓) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔) วิทยาเขตขอนแกน จังหวัดขอนแกน
๕) วิทยาเขตนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๗) วิทยาเขตแพร จังหวัดแพร
๘) วิทยาเขตสุรินทร จังหวัดสุรินทร
๙) วิทยาเขตพะเยา จังหวัดพะเยา
๑๐) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
๓. สวนงานระดับวิทยาลัยมี ๕ แหง ประกอบดวย
๑) วิทยาลัยสงฆเลย จังหวัดเลย
๒) วิทยาลัยสงฆนครพนม จังหวัดนครพนม
๓) วิทยาลัยสงฆลําพูน จังหวัดลําพูน
๔) วิทยาลัยสงฆนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
๕) วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

๓

๔. สถาบันสมทบ มี ๖ แหง ประกอบดวย
๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี
๒) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซินจู สาธารณรัฐไตหวัน
๓) มหาปญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา
๕) ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรัหม ประเทศสิงคโปร
๖) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร

๔

๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) จําแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ดาน ดังนี้
๑.๒.๑ การจัดการศึกษาศาสนศึกษา มี ๖ กลยุทธ ๓๑ มาตรการ
กลยุทธที่ ๑ มุงขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนา ปรัชญา แกพระภิกษุสามเณร
และคฤหัสถทั่วไปทั้งสวนกลางและวิทยาเขต โดยวางมาตรการในการขยายเปาหมายการรับนิสิตหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีรอยละ ๑๐ ระดับมหาบัณฑิต รอยละ ๒๐ ตอป
ผลการดําเนินการ เปาหมายการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดิม เปนรอยละ ๑๐
ไดผลการวิเคราะห คาเฉลี่ยรวม ๕ ป = รอยละ -๑.๒๐ เปาหมายการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ใน
สาขาวิชาเดิม เปนรอยละ ๒๐ ไดผลการวิเคราะห คาเฉลี่ยรวม ๕ ป = รอยละ ๑๓.๐๗
เปาหมายการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใหม เปนรอยละ ๑๐ ไดผลการวิเคราะห
คาเฉลี่ยรวม ๕ ป = รอยละ ๒๖.๗๗
เปาหมายการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาใหม เปนรอยละ ๒๐ ไดผลการวิเคราะห
คาเฉลี่ยรวม ๕ ป = รอยละ ๑๘.๓๔
เปาหมายการเพิ่มจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก เปนรอยละ ๒๐ ไดผลการวิเคราะห คาเฉลี่ยรวม =
รอยละ ๑๙.๐๘
ผลการดําเนินงานตามแผนงานดานการผลิตบัณฑิต ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาได
กําหนดอัตราการสูญเสียไวในระดับปริญญาตรีไมเกินรอยละ ๒๕ ผลการดําเนินการ พบวามีผูสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตรรอยละ ๗๕.๑๗, ๗๔.๕๐, ๖๘.๓๑, ๖๕.๒๙ และ ๗๘.๕๐ ในป ๒๕๔๕, ๒๕๔๖,
๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ตามลําดับ คาเฉลี่ย ๕ ป = ๗๒.๓๕ อัตราการสูญเสียเฉลี่ย ๕ ป = ๒๗.๖๕
ผลผลิตระดับมหาบัณฑิต ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดอัตราการสูญเสียไวไมเกิน
รอยละ ๓๐ ผลการดําเนินการ พบวามีผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรรอยละ ๗๑, ๕๐, ๕๗.๕๓,
๒๐.๖๙ และ ๒๔.๖๗ ในป ๒๕๔๕, ๒๕๔๖, ๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ตามลําดับ คาเฉลี่ย ๕ ป = ๔๔.๗๘
อัตราการสูญเสียเฉลี่ย ๕ ป = ๕๕.๒๒
ผลผลิตระดับดุษฎีบัณฑิต ใชเกณฑเดียวกันกับการผลิตมหาบัณฑิต ผลการดําเนินการ พบวา ป
การศึกษา ๒๕๔๘ (พธ.ด.รุนที่ ๑) รับเขาศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๖ จํานวน ๑๔ รูป สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลากําหนดของหลัก สูตร จํานวน ๓ รูป อัตราการสูญเสียและสําเร็จการศึกษาชากวากําหนดของ
หลักสูตรรอยละ ๗๘.๕๗ ปการศึกษา ๒๕๔๙ (พธ.ด.รุนที่ ๒) รับเขาศึกษาในป ๒๕๔๗ สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรจํานวน ๔ รูป อัตราการสูญเสียและสําเร็จการศึกษาชากวากําหนดของหลักสูตรรอยละ
๗๗.๗๘

๕

จํานวนบัณฑิตที่มีโอกาสไดสนองงานกิจการคณะสงฆรอยละ ๕๐ และไดรับการศึกษาตอรอยละ ๕๐
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตที่ศึกษาครบตามจํานวนหนวยกิต ตองออกปฏิบัติศาสนกิจ
ทุกรูป/คน ยกเวนนิสิตชาวตางประเทศ จึงนับเปนการสนองงานคณะสงฆและสังคมรอยละ ๑๐๐ สวนจํานวน
บัณฑิตที่ศึกษาตอ ยังไมมีการสํารวจขอมูล
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตทั้งในดานความรูความสามารถ และความประพฤติ คาเฉลี่ย ๓.๗๑
จากรายงานการวิจัยเรื่อง ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของผูสําเร็จการศึกษา มจร (รุนที่ ๑-๔๕) ผลการศึกษา
พบวา จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ยังดํารงสมณเพศรอยละ ๕๕.๕ และลาสิกขารอยละ ๔๔.๕ โดยผูที่ดํารงสมณเพศ
อยูสวนใหญปฏิบัติงานดานการเผยแผ รองลงมาคือดานการศึกษา สําหรับคุณสมบัติของบัณฑิต แยกประเด็น
ออกเปน ๑) ความเขาใจสภาพของสังคมและการประยุกตพุทธศาสนใหเขากับสังคมไทย มีผลประเมินในระดับดี ๒)
ความสามารถในการใช คอมพิ วเตอร เทคโนโลยี สารสนเทศ และภาษาอั งกฤษ มี ผลประเมิ นค อนข างต่ํ า ๓)
ความสามารถในการสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจ ผลประเมินอยูในระดับสูง ฯลฯ
โครงการเปดหลักสูตรสาขาวิขาใหม ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย และ
สถาบันสมทบ) มหาวิทยาลัยไดเปดดําเนินจํานวน ๒ สาขาวิชา ไดแก ๑. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิปสสนา
ภาวนา) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส และ ๒. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) คณะ
สังคมศาสตร สวนหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาเอก ไมมีการเปดดําเนินการในสาขาวิชาใหม
กลยุทธที่ ๒ ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตโดยใชกลไกประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือ มีผล
การดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหไดมาตรฐาน สากลและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม และหนวยงานที่ใชบัณฑิต ผลการดําเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรจํานวน ๔ หลักสูตร จัดทํา
หลักสูตรใหม จํานวน ๖ หลักสูตร
มาตรการที่ ๒ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดใหมีการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน ดานพระพุทธศาสนา และศาสตรสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในแตละสาขาวิชา เฉลี่ยปละ ๒๙๐ รูป/คน และมีการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนโดยนิสิตเปนรายป (เฉพาะสวนกลาง ไดแกบัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร คณะครุ
ศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร) คาเฉลี่ยรวม ๔ ป (๒๕๔๕-๒๕๔๘) เทากับ ๓.๖๔ คะแนน
จากระดับการประเมิน ๑-๕
มาตรการที่ ๓ ดํ า เนิ น การเป ด หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร เพื่ อ บริ ก ารวิ ช าการด า น
พระพุทธศาสนาและศาสตรสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ผลการดําเนินการ มหาวิทยาลัยมีเปาหมายการเปดดําเนินการ
จํานวน ๑๒ หลักสูตร มีเปาหมายรวม จํานวน ๑๙๙,๑๖๐ รูป/คน มีผูเขาเรียนรวม ๖๒,๑๗๙ รูป/คน ผลการ
ดําเนินการต่ํากวาเปา จํานวน ๑๓๖,๙๑๘ รูป/คน บรรลุผลตามเปาหมายรอยละ ๓๑.๒๒

๖

ทั้งนี้เนื่องจากไมมีขอมูลผูไดรับประกาศนียบัตรวันอาทิตย ในสวนภูมิภาค จํานวน ๗๕ แหง และ
บางหลักสูตร เชน ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุน บางสวนงานยังไมเปดดําเนินการ
เนื่องจากไมมีความพรอม หรือมีผูสนใจเรียนนอยมาก
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ มีเปาหมายรวมตลอดแผน จํานวน ๒,๕๐๐
รูป มีผูเขาเรียนจํานวน ๑,๗๓๗ รูป ผลการดําเนินการต่ํากวาเปาหมายจํานวน ๗๖๓ รูป บรรลุผลตาม
เปาหมายคิดเปนรอยละ ๖๙.๔๘
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดเปดดําเนินการใหมในหลัก สูตร ประกาศนี ยบัตรวิปสสนาภาวนา
จํานวน ๑ หลักสูตร มีเปาหมายรับเขาป ๒๕๔๙ เปนปแรก จํานวน ๖๐ รูป/คน มีผูเขาเรียนจํานวน ๘๐ รูป/
คน ผลการดําเนินการสูงกวาเปาหมายจํานวน ๒๐ รูป/คน บรรลุผลเกินเปาหมายคิดเปนรอยละ ๑๓๓.๓๓
มาตรการที่ ๔ ใหทุนการศึกษาแกนิสิตที่มีความจําเปนดานเศรษฐกิจทั้งสวนกลางและวิทยาเขต ผล
การดําเนินการ มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนแดนิสิตตั้งแตป ๒๕๔๕-๒๕๔๙ รวม ๒,๙๗๑ ทุน
มาตรการที่ ๕ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนอาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
และตางประเทศอยางตอเนื่อง ผลการดําเนินการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสงบุคลากรไปเปนวิทยากรพิเศษ
ในมหาวิทยาลัยหลายแหง โดยเฉพาะวิทยาลัยที่เปนสถาบันสมทบในตางประเทศ
มาตรการที่ ๖ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนนิสิตระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ผล
การการดําเนินการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ
สถาบันสมทบ และประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
มาตรการที่ ๗ จัดใหมีการตั้งชมรม ชุมนุม และกิจกรรมของคณะกรรมการนิสิตของมหาวิทยาลัย
เพื่อปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ และการสรางประสบการณในการทํางานในลักษณะองคคณะบุคคลใหมีบุคลิกภาพ
และจริยาวัตรที่สมบูรณ ผลการดําเนินงานเปนการดําเนินการชมรมและชุมนุมที่มีอยูเดิมตั้งแตป ๒๕๓๒
จํานวน ๗ ชมรม มีสมาชิกดําเนินกิจกรรมจํานวน ๙๗๐ รูป/คน
มาตรการที่ ๘ จั ดให มีร ะบบอาจารยที่ปรึก ษาเกี่ย วกับการเรีย นการสอน ชมรม ชุมนุ มภายใน
มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตอยางเขมแข็ง ผลการดําเนินงาน จัดใหมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มีนิสิตเขา
รวมกิจกรรมรวม ๕ ป จํานวน ๘,๖๗๑ รูป
มาตรการที่ ๙ สงเสริมใหนิสิตไดริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูในมหาวิทยาลัยและสังคม
ภายนอกอยางเหมาะสม ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู จํานวน ๒
โครงการ ไดแก โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร และโครงการสงนิสิตสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มาตรการที่ ๑๐ จัดใหมีหนังสือ ตํารา เอกสารสื่อการศึกษา เพื่อใชในการศึกษาอยางเพียงพอกับ
จํานวนอาจารยและนิสิต ผลการดําเนินการ จากการสํารวจหนังสือจากหองสมุดทั้งสวนกลางและวิทยาเขต
มหาวิทยาลัย มีหนังสื อรวม ๒๘๘,๖๐๙ เลม ป ๒๕๔๘ มีนิสิตรวม ๘,๙๐๓ รูป/คน ตามเกณฑประกัน
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คุณภาพการศึกษา กําหนดจํานวนนิสิตตอจํานวนหนังสือเทากับ ๑: ๕๐ ไดอัตราสวนเทากับ ๑: ๓๒.๔๑ ซึ่งต่ํา
กวาเปาหมาย ๑๕๖,๕๔๑ เลม
กลยุทธที่ ๓ ปรับกลไกทางกายภาพ ปฏิรูปองคกร และกระบวนการบริหารจัดการทุกระดับเพื่อ
บูรณาการ มีผลการดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ ปรับปรุงพัฒนาดานกายภาพ โดยเฉพาะอาคารสถานที่ใหเพียงพอกับความตองการ
ทั้งสวนกลางและวิทยาเขต ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยดําเนินการเปนไปตามเปาหมายกวารอยละ ๘๐
โดยดําเนินโครงการกอสรางในสวนกลางแลวเสร็จจํานวน ๘ โครงการ กําลังดําเนินการจํานวน ๒ โครงการ
รวมพื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้นจํานวน ๕๒,๓๖๑ ตารางเมตร ในสวนวิทยาเขต ดําเนินโครงการแลวเสร็จจํานวน ๒๒
โครงการ รวมมีพื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้นในชวงแผนพัฒนาฯ จํานวน ๓๖,๒๗๖ ตารางเมตร
มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบงานมหาวิทยาลัย ๔ ระบบ คือ ระบบงานบุคคล งานงบประมาณ งาน
พัสดุ งานการเงิน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพื่อใหมีความคลองตัว และสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน ผลการดําเนินงาน โดยภาพรวมดําเนินการแลวรอยละ ๗๕
มาตรการที่ ๓ ปรับปรุงระบบการบริหารงาน บริการเงินงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารที่มีความคลองตัว และมี ประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลั ยดําเนินการออกระเบี ยบเพิ่มขึ้นจํานวน ๑๐ ฉบับ ออกข อบั งคับ จํานวน ๙ ฉบับ และออก
ประกาศจํานวน ๔๓ ฉบับ
มาตรการที่ ๔ จัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัย ในลักษณะกองทุนคงยอดเงินตน โดยการระดมทุนจาก
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ทองถิ่น ศิษยเกาและประชาชนทั่วไป ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัย
ออกระเบียบวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อป ๒๕๔๘ ปจจุบัน มีเงินกองทุนจํานวน ๓,๐๗๖,๗๖๕.๙๔
บาท (สามลานเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดรอยหกสิบหาบาทเกาสิบสี่สตางค) และมูลนิธิวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ป ๒๕๔๙ มีเงินสะสม ณ สิ้นป จํานวน ๑๓,๓๔๔,๕๕๖.๐๙ บาท (สิบสามลาน
สามแสนสี่หมื่นสี่พันหารอยหาสิบหกบาทเกาสตางค)
มาตรการที่ ๕ ปรับปรุงโครงสรางอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และระบบสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อ
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและแขงขันไดกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ผลการดําเนินงาน งานปรับปรุง
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมเรื่องโครงสรางอัตราเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทน และระบบสวัสดิการอื่น ๆ มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบจํานวน ๓ ระเบียบ และไดดําเนินการ
จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลว เมื่อป ๒๕๔๖
มาตรการที่ ๖ จั ดใหมีก องทุ นพัฒนาอาจารย และบุคลากรของมหาวิ ทยาลัย ด านการศึ กษาต อ
ฝกอบรม ดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอและดูงานเปนประจําทุกปอยางเพียงพอ

๘

มาตรการที่ ๗ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหพรอมรับการ
ตรวจสอบภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและมีคูมือระบบประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๗ ประกอบการประเมิน
มาตรการที่ ๘ พัฒนาผูตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งสวนกลางและวิทยาเขตใหมีความ
พรอมที่จะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในอยางมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน มี
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน จํานวน ๑๘ รูป/คน
มาตรการที่ ๙ ใหมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อยางตอเนื่อง และนําผลการตรวจสอบคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาใชใน
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ การยกระดับการศึกษา การขยายสาขาวิชาทุกระดับ และการขยายการรับ
คฤหัสถเขาศึกษาทั้งสวนกลางและวิทยาเขต เพื่อเรงสรางแรงจูงใจ กระบวนการพัฒนาที่เปนธรรม ผลการ
ดําเนินงาน มหาวิทยาลัยไดทําการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ ๑ โดยอาศัยคูมือการประกัน
คุณภาพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ แลวนํามาปรับปรุงเกณฑและตัวชี้วัดแยกเปนสายงานปฏิบัติการสอน และสาย
งานสนับสนุนการสอน แลวจัดทําเปน SAR ของมหาวิทยาลัย สําหรับรองรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยคณะผูประเมินจาก สมศ
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกกลุม ทุกระดับ มีผลการดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ พัฒนาบุคลากร ๔ กลุม คือ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และลูกจางในรูปแบบตาง ๆ
โดยใหครอบคลุมเนื้อหา ๓ เรื่อง คือ ๑) ความรูความสามารถ ๒) ทัศนคติ และ ๓) ทักษะในการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงาน อยางตอเนื่องและเปนระบบ ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีการสงผูบริหารทุกระดับไปเขา
รวมฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน ในหลักสูตรที่หนวยงานภายนอกจัดเปนประจําทุกป อยางไรก็ตาม โครงการพัฒนาผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย อยูในระหวางการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร สวนโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ไดดําเนินการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ป ๒๕๔๘ จํานวน ๖๓ รูป/คน ป ๒๕๔๙ จํานวน ๗๓ รูป/คน
มาตรการที่ ๒ พัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพรอยละ ๒๐ ของบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด
เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยขาดแคลนและตรงกับภารกิจของสวนงานที่สังกัด ผล
การดําเนินการ จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ไดรับการสงเสริมใหศึกษาในระดับที่สูงขึ้นรวม ๑๒๖
รูป/คน คิดเปนรอยละ ๕๖ ของบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด ๒๕๕ รูป/คน
มาตรการที่ ๓ พั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการร อ ยละ ๒๕ ของบุ ค ลากรทั้ ง หมด และสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาสาขาพุทธศาสตรรอยละ ๖๐ สาขาครุศาสตร สาขามนุษยศาสตร และสาขาสังคมศาสตร รอยละ
๔๐ และจัดทําตัวชี้วัดใหอาจารยมีวุฒิการศึกษาสัดสวนปริญญาเอกตอปริญญาโท เทากับ ๔๐%: ๖๐% เมื่อ
สิ้นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๙ ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีบุคลากรระดับปริญญาตรีหรือ

๙

เทียบเทาจํานวน ๑๖ รูป/คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๘๐ รูป/ คน ระดับปริญญาเอก จํานวน ๙๕ รูป/คน
คิดเปนอัตราสวนเทากับ ๔ : ๒๔ : ๗๒ (เปาหมายอยูที่ ป.เอก ๑๕๖: ป.โท ๒๓๕)
มาตรการที่ ๔ พัฒนาอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยฝายบรรพชิตใหมีสัดสวนตอฝายคฤหัสถ
เทากับรอยละ ๖๐ ตอรอยละ ๔๐ ผลการดําเนินการ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ระยะที่ ๙ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่
เปนบรรพชิตจํานวน ๒๘๘ รูป คฤหัสถ จํานวน ๔๒๕ คน คิดเปนอัตราสวนเทากับ ๔๐.๓๙: ๕๙.๖๑
มาตรการที่ ๕ พัฒนาอัตรากําลังสายวิชาการใหมีสัดสวนอาจารยตอนิสิตเทากับ ๑:๒๗ ในสาขา
สังคมศาสตร ๑:๒๒.๕ ในสาขาศึกษาศาสตร และ ๑:๑๐ ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน จํานวน
นิสิตป ๒๕๔๘ รวมทุกสวนงานรวมทั้งสิ้น ๘,๙๐๓ รูป/คน จํานวนอาจารยป ๒๕๔๙ รวม ๓๕๐ รูป/คน คิ ด
เปนอัตราสวนเฉลี่ยเทากับ ๑: ๒๔
มาตรการที่ ๖ พั ฒนาอั ตรากํ าลั งสายวิ ชาการให มี สั ดสวนต อสายปฏิ บัติ การเท ากั บ ๒:๑ ผลการ
ดําเนินงาน บุคลาการสายวิชาการจํานวน ๓๕๐ รูป/คน สายปฏิบัติจํานวน ๒๕๕ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๖๐๕ รูป/คน
อัตราสวน ๒:๑ เทากับ ๔๐๓: ๒๐๒ สายวิชาการจึงขาดอยูจํานวน ๕๓ อัตราและสายปฏิบัติการเกินอยู ๕๓ อัตรา
กลยุทธที่ ๕ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชนทุกดาน มีผลการดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ เรงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน คือ
Hard-ware People-ware Software และสามารถเชื่อมตอเครือขายระหวางสวนกลางกับวิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ สถาบันสมทบ หองเรียนและสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ผลการดําเนินงาน
๑.๑ โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณเครือขาย MCUnet
๑.๑.๑ ดําเนินการวงระบบเครือขายสวนกลาง (วัดมหาธาตุ, วัดศรีสุดาราม, วังนอย อยุธยา)
แบบ LAN และ ไรสาย ใชงานไดทุกพื้นที่
๑.๑.๒ เชื่อมโยงสวนกลาง (๓ แหง) วิทยาเขต ๙ แหง, วิทยาลัย ๕ แหง, อยูระหวางการ
ดําเนินการ ๑๘ แหง (วัดมหาธาตุ, วังนอย, กระทรวงศึกษาธิการ) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑ แหง,
หองเรียน ๑๓ แหง, หนวยวิทยบริการ ๒ แหง
๑.๒ โครงการพัฒนาระบบงานหองสมุดอิเลกทรอนิกส
๑.๒.๑ จัดซื้อโปรแกรม VTLS ๑๖ User สําหรับวิทยาเขตหลัก E-Lib ใชงานในหองสมุด
สวนกลาง ๒ แหง, วิทยาเขต ๑๐ แหง, วิทยาลัย ๕ แหง, หองเรียน ๑๓ แหง, หนวยวิทยบริการ ๒ แหง
๑.๒.๒ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบรรณารักษทํางานและบริการสืบคน-ยืมคืน ๘๙ เครื่อง
๑.๒.๓ จัดซื้อเครื่อง Server รองรับฐานขอมูลกลาง ๘ เครื่อง
๑.๒.๔ จัดซื้อเครื่องอานบารโคด ๑๕ เครื่อง
๑.๒.๕ จัดอบรมการใชระบบ ๘ ครั้ง
๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรคอมพิวเตอร

๑๐

๑.๓.๑ หลักสูตรการนําเสนอผลงานดวยเพาเวอรพอยทสําหรับคณาจารย ๒ ครั้งรวม ๖๔ รูป/
คน
๑.๓.๒ สําหรับผูดูแลระบบเครือขาย ๑ ครั้ง ๓๕ คน
๑.๓.๓ สําหรับผูดูแลเว็บไซต จํานวน ๒ ครั้ง
๑.๔ โครงการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
๑.๔.๑ ดําเนินการพัฒนาเนื้อหา ๕ วิชา โดยการสัมมนา จํานวน ๒ ครั้ง ผูเขารวม ๑๙๒ รูป/คน
๑.๔.๒ จัดทําหนังสืออิเลคทรอนิกส (E-Books) จํานวน ๒๐,๐๐๐ หนา
๑.๔.๓ การผลิตสื่อ CAI มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาเนื้อหา ๕ วิชา โดยการสัมมนา
จํานวน ๒ ครั้ง ผูเขารวม ๑๙๒ รูป/คน, E-Books ๒๐,๐๐๐ หนา, สวนการดําเนินการจัดทํา CAI ยังไม
สามารถดําเนินการได เนื่องจากความไมพรอมของเนื้อหา
๑.๕ โครงการพัฒนาสื่อธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา.ฐานขอมูลวิทยานิพนธ online
จํานวน ๗๔ หัวเรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส online จํานวน ๒๘ หัวเรื่อง เสียงบรรยายธรรม online จํานวน
๔๐ หัวเรื่อง และวีดิทัศน on-line จํานวน ๗๖ หัวเรื่อง
๑.๖ โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาเนื้อหาดานพระพุทธศาสนา ไดแก หนังสือธรรมโฆส ๒๐,๐๐๐ หนา (Full Text
Search) และหนังสือธรรมของพุทธทาสภิกขุ จํานวน ๒๔ เลม ออนไลนบนเว็บไซต
๑.๗ โครงการพั ฒ นาห อ งปฏิ บั ติ ค อมพิ ว เตอร สํ า หรั บ นิ สิ ต ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอรสําหรับนิสิตขนาด ๒๑ ที่นั่ง อุปกรณการเรียนการสอนพรอมวางระบบภายในหองจํานวน ๗ แหง
๑.๘ โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัย (ระบบบริจาค) อยูระหวางการพัฒนา
๑.๙ โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนิสิต ดําเนินการพัฒนาระบบทะเบียนนิสิตสวนขยายสําหรับ
วิทยาเขต วิทยาลัย หองเรียน หนวยวิทยบริการและสถาบันสมทบ
กลยุทธที่ ๖ ขยายสวนงานใหม เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา มีผลการดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑- ๒ ดําเนินการจัดทําแผนการขยายโอกาสทางการศึก ษา และ ดําเนิ นการจัดตั้ ง
วิทยาลัย ผลการดําเนินงาน คณะกรรมการกํากับนโยบายและแผน ไดดําเนินการออกขอบังคับจํานวน ๓ ฉบับ
และไดดําเนินการเปดวิทยาลัยจํานวน ๑ แหง หองเรียนจํานวน ๖ แหง หนวยวิทยบริการจํานวน ๔ แหง
มาตรการที่ ๓ สนับสนุนใหหองเรียนจัดการเรียนการสอนครบ ๒ สาขาวิชา และมีนิสิตไมนอยกวา
๒๐๐ รูป ผลการดําเนินงาน หองเรียนที่ดําเนินการเปดจํานวน ๒ สาขาวิชาตามเปาหมาย จํานวน ๒ แหง
(หองเรียนวัดสระทอง จังหวัดรอยเอ็ด และหองเรียนวัดพระแกว จังหวัดเชียงราย) มีนิสิตจํานวน ๒๐๐ รูป/
คน ตามเปาหมายเพียง ๑ แหง (หองเรียนวัดสระทอง จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน ๒๒๐ รูป) คาเฉลี่ยนิสิตของ
หองเรียนจํานวน ๑๒ แหง เฉลี่ย ๑๐๙ รูป

๑๑

มาตรการที่ ๔ สนับสนุนใหหองเรียนจัดตั้งกองทุนมูลนิธิ เพื่องานจัดการศึกษาศาสนศึกษา งานวิจัย
งานบริการวิชาการแกชุมชน และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดวยตนทุนไมนอยกวา ๑๐ ลานบาท และ
สามารถจัดหากองทุนหมุนเวียนในแตละป ไมนอยกวา ๕ ลานบาท ผลการดําเนินงาน มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ยอดสะสม ณ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๙ จํานวน ๖,๘๔๖,๗๔๔.๒๕ บาท และมูลนิธิวิทยาลัยสงฆพุทธชิน
ราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก มียอดสะสม ณ สิ้นป ๒๕๔๙ จํานวน ๑๓,๓๔๔,๕๕๖.๐๙ บาท
มาตรการที่ ๕ รับสถาบันสมทบ วิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา หรือศูนยการศึกษาทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ เพื่อสมทบเปนสวนงานของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยรับสถาบันสมทบ
จํานวน ๒ แหง
๑.๒.๒ ผลงานวิจัย และถายทอดเทคโนโลยี มี ๗ กลยุทธ ๒๓ มาตรการ
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตรใหเปนศูนยกลางการวิจัย มีผลการดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ จัดตั้งกองทุนวิจัยขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อระดมทุนทั้งในงบประมาณ และเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยใหไดสัดสวนเปนรอยละ ๕ ของงบประมาณอุดหนุนทั้งหมดมาสงเสริมการวิจัย ผลการ
ดําเนินงาน มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยตั้งแตป ๒๕๔๕-๒๕๔๙ เฉลี่ยรอยละ ๒.๓๘ ตอป
มาตรการที่ ๒ ยกระดับงานวิจัยใหเปนแผนงานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อกําหนด
ทิศทาง ปริมาณและคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับทรัพยากร และความตองการของ
สังคม ผลการดําเนินงาน การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยประจําป สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ไดมีการวิเคราะห
กลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญของโครงการวิจัยใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
มาตรการที่ ๓ พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการวิจัยของคณาจารยของมหาวิทยาลัย วิทยา
เขต วิทยาลัยใหมากขึ้น ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตรไดจัดโครงการอบรมนักวิจัยป ๒๕๔๗ มี
ผูเขารวมโครงการจํานวน ๘๐ รูป/คน ป ๒๕๔๘ มีผูเขารวมโครงการจํานวน ๖๐ รูป/คน
มาตรการที่ ๔ สนับสนุนใหมีการประชุมสัมมนาเพื่อเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุก
ป ผลการดําเนินการ ป ๒๕๔๖ มีผูเสนอผลงานวิจัยจํานวน ๘ เรื่อง มีผูเขารวมประมาณ ๑๐๐ รูป/คน ป
๒๕๔๘ มีผูเสนอผลงานวิจัย จํานวน ๑ เรื่อง มีผูเขารวมประมาณ ๖๐ รูป/คน
มาตรการที่ ๕ จัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสูสังคมภายนอกเปนระยะ ๆ ผลการ
ดําเนินงาน จัดพิมพงานวิจัยวิทยานิพนธ จํานวน ๙ หัวเรื่อง รวมจํานวนพิมพกวา ๑๑,๐๐๐ เลม
มาตรการที่ ๖ ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได ทํ า วิ จั ย ในสาขาวิ ช าที่ จํ า เป น ต อ การพั ฒ นา
พระพุทธศาสนาและสังคม ผลการดําเนินงาน ป ๒๕๔๖ ไดสนับสนุนทุนทําวิทยานิพนธจํานวน ๑๐ ทุน ทุนละ
๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๙ ทุน รวมเปนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๑๒

ป ๒๕๔๗ ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับงานวิจัยบัณฑิตศึกษา จํานวน ๘ ทุน ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท
จํานวน ๗ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ทุน รวมเปนเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท
กลยุ ทธที่ ๒ มุ ง สง เสริ มให มีก ารวิจัย สําหรับอาจารย และบุ คลากรของมหาวิ ทยาลัย มีผ ลการ
ดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ สงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดคืองบประมาณที่สนับสนุนในแตละป
ผลการดําเนินงาน ป ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัย ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๒,๖๙๗,๕๐๐ บาท
ป ๒๕๔๖ ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๖,๕๐๗,๓๖๐ บาท ป ๒๕๔๗ ไดรับงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๗,๒๖๒,๗๒๐ บาท ป ๒๕๔๘ ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน
๑๓,๘๙๘,๓๐๐ บาท ป ๒๕๔๙ ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๑๑,๒๕๘,๐๐๐ บาท
มาตรการที่ ๒ งานสนับสนุนทุนการวิจยั เพื่อรักษาสถานภาพตําแหนงทางวิชาการ โดยมีตัวชี้วัดที่ ทุน
สนับสนุนการวิจัยใหอาจารยและบุคลากรที่สนใจในการทํางานวิจัย
ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัย
ไดจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยใหอาจารยและบุคลากรที่สนใจเปนประจําทุกป
มาตรการที่ ๓ โครงการรวมมือทางวิชาการดานการวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ผล
การดําเนินงาน ป ๒๕๔๙ ไดดําเนินโครงการที่เกี่ยวของจํานวน ๓ โครงการ
กลยุทธที่ ๓ มุงสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เนนการทําวิจัยมากขึ้น มีผลการดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ สนับสนุนงบประมาณใหกับงานวิจัยบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น ผลการดําเนินงาน ป
๒๕๔๖ ไดสนับสนุนทุนทําวิทยานิพนธจํานวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐
บาท จํานวน ๙ ทุน รวมเปนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
ป ๒๕๔๗ ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับงานวิจัยบัณฑิตศึกษา จํานวน ๗ ทุน ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท
กลยุทธที่ ๔ มุงสนับสนุนการวิจัยรวมกับภาคเอกชนและหนวยงานของรัฐอื่น ๆ มหาวิทยาลัยไมได
ดําเนินสําหรับกลยุทธนี้อยางเปนรูปธรรม
กลยุ ท ธ ที่ ๕ มุ ง สนั บ สนุ น งานวิ จั ย โดยมี ก ารเผยแพร ภ ายในประเทศและต า งประเทศผลการ
ดําเนินงาน งานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จแลว ยังไมมีการจัดพิมพเผยแพร สวนงานวิจัยที่จัดพิมพเผยแพรเปน
ประจําทุกป เปนงานวิจัยวิทยานิพนธ รวม ๙ หัวเรื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติทั้งในประเทศและตางประเทศเปนประจําทุกป

๑๓

กลยุทธที่ ๖ มุงสนับสนุนใหใชกลไกทางการวิจัยเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาทางสังคมและ
ชุมชน มีผลการดําเนินการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานวิจัยจํานวน ๔๘ โครงการ
๑.๒.๓ ผลงานบริการวิชาการแกสังคม มี ๑ กลยุทธ ๙ มาตรการ
กลยุทธที่ ๑ เร ง รัดการบริการวิช าการแกชุมชุนอยางกวางขวาง โดยวางมาตรการ และผลการ
ดําเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกชุมชน
มหาวิทยาดําเนินการจัดตั้งและดําเนินการจํานวน ๒ กองทุน และมูลนิธิจํานวน ๒ มูลนิธิ
มาตรการที่ ๒ สนับสนุนใหสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการแกสังคม รวมมือกับหนวยงาน
อื่น และรับหนวยอิสระที่ทํากิจกรรม การเผยแผวิชาการดานพระพุทธศาสนาเขาสมทบ หรือสนับสนุนทุนแก
หนวยงานอิสระที่ทําหนาที่นี้ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการอบรมพระนักเผยแผธรรมทางวิทยุและโทรทัศน มีผูผานการอบรมรวม ๒๔๖ รูป
- โครงการสงนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาพัฒนาสังคม รวม ๘,๐๖๒ รูป
- งานรับหนวยงานอิสระที่ทํากิจกรรมการเผยแผวิชาการดานพระพุทธศาสนาเขาสมทบ มีสถาบัน
ที่เขาสมทบ จํานวน ๑ แหง
มาตรการที่ ๓ สนับสนุนใหสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จัดทําระบบการเก็บขอมูล
สารสนเทศ ผลิตสื่อการเผยแผตาง ๆ ที่เหมาะสม และมีเครือขายการเรียนรูที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต
และการศึกษาตามอัธยาศัย สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการแปลและจั ด พิ ม พ คั ม ภี ร ท างพระพุ ท ธศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การจั ด พิ ม พ
พระไตรปฎกจํานวน ๒,๐๐๐ ชุด จัดพิมพคัมภีรสัททาวิเสสจํานวน ๒๔ หัวเรื่อง ๆ ละ ๒,๐๐๐
เลม รวมทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ เลม
- โครงการศู นย ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบาน ปจ จุบันมหาวิทยาลัย มี ศูนยศึก ษา
พระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบานที่เปดและดําเนินการ ๒ แหง (วิทยาเขตเชียงใหมและวิทยา
เขตหนองคาย)
- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน มีเยาวชนเขาอบรมตามโครงการรวม ๔ ป ( ๒๕๔๕ –
๒๕๔๘ ) จํานวน ๓๑๙,๑๔๑ รูป/คน
- โครงการพระบัณฑิตพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) มีพระบัณฑิตพัฒนาชาวเขาดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการรวม ๕ ป (๒๕๔๕–๒๕๔๙) จํานวน ๑๕๙ รูป โครงการบัณฑิตปฏิบัติศาสนกิจบริเวณ
ชายแดน จํานวน ๑๙ รูป

๑๔

- โครงการผลิตสื่อสนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนา ในป ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัย โดยโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย ดําเนินการผลิตสื่อการสอนจํานวน ๔ รายการ ไดแก ๑.ดนตรีไทย ๒.
มารยาทไทย ๓. ศาสนพิธี ๔. นาฏศิลป
- โครงการพระธรรมทูตสายตางประเทศ มหาวิทยาลัย โดยฝายกิจการตางประเทศ ดําเนินการ
ฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ รวม ๕ ป มีผูผานอบรมในโครงการจํานวน ๒๗๔ รูป
- โครงการจัดสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแกเด็กและเยาวชน มีเยาวชนผานการศึกษาตาม
หลักสูตรรวมจํานวน ๕๘๐ คน (ขอมูลเฉพาะสวนกลาง)
มาตรการที่ ๔ จั ด ให มี ห ลั ก สู ต รฝ ก อบรมและพั ฒ นาความรู และประสบการณ ด า นวิ ช าการ
พระพุทธศาสนาแกชุมชนทองถิ่น และหนวยงานของรัฐและเอกชนเปนประจํา สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการศูนยฝกอบรมวิปส สนากรรมฐานแกพระสงฆและประชาชนทั่วไป มีพระสงฆและ
ประชาชนทั่วไปเขาอบรมรวม ๑,๓๒๑ รูป/คน
- โครงการเผยแผศีลธรรมนําสูสังคมโดยมีตัวชี้วัดที่ผูเขารวมโครงการสรุปขอมูลจากรายงานที่
ไดรับจากสวนงานตางๆ รวม ๕ ป จํานวน ๕๒๙,๕๒๕ คน
มาตรการที่ ๕ พัฒนาและสรา งสื่อเพื่อเผยแผ งานวิชาการพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลั ย ให
แพรหลาย สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการจัดทําซีดีรอมพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยูระหวางการดําเนินการ
มาตรการที่ ๖ ปรับระบบใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา การบริหารงานพระพุทธศาสนาที่
ทันสมัยแกคณะสงฆ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการเผยแผธรรมทางวิทยุและโทรทัศน มหาวิทยาลัย โดยฝายประชาสัมพันธดําเนินการ
ผลิ ตรายการออกอากาศสรุปรวม ๒,๕๒๓ ชั่วโมง และสว นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําการ
ออกอากาศผานอินเตอรเน็ต ๓ สถานี (วัดมหาธาตุ, วิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขตขอนแกน)
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
มาตรการที่ ๗ จัดใหมีกระบวนการสรางงานสงเสริมพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยขึ้น และมีความ
พรอมในการชี้นําสังคมในทางที่ถูกตองเหมาะสมตามหลักศาสนธรรม โดยมีโครงการที่สนับสนุนมาตรการนี้
ปรากฏผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ โดยมี
ตัวชี้วัดที่จํานวนครั้งในการจัด สรุปขอมูลไดดังนี้ ป ๒๕๔๕-๒๕๔๙ จัดนิทรรศการปละ ๑ ครั้ง
ผูรับบริการประมาณ ๑,๐๐๐- ๕,๐๐๐ คน ป ๒๕๔๕ เปนตัวแทนมหาเถรสมาคม จัด
นิทรรศการวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของสหประชาชาติ ณ องคการใหญแหงสหประชาชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ป ๒๕๔๖ เปนตัวแทนมหาเถรสมาคม เดินทางไปจัดนิทรรศการ ๒๕๐ ป
การสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศในศรีลังกา มหาวิทยาลัยเปนตัวแทนมหาเถร

๑๕

สมาคม เดินทางไปจัดนิทรรศการ ๒๕๐ ป การสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศในศรี
ลังกา
มาตรการที่ ๘ สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมพระพุทธศาสนา และการใหบริการวิชาการ
กับองคกรพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ และหนวยงานชุมชนทองถิ่นใหมากขึ้น โดยมีโครงการที่สนับสนุน
มาตรการนี้ สรุปผลการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาผูนําสูงสุดทางที่สําคัญดังนี้
- อธิการบดีและคณะเดินทางไปประชุมพุทธศาสนาโลก ที่ประเทศจีน มีผูนําศาสนาจาก ๔๑
ประเทศเขารวมประชุม
- คณะผูแทนมหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย เขารวมการประชุมนานาชาติ เรื่ อง
“Buddhism in the New Era: Chances and Challenges” จัดโดย Vietnam Buddhist
Research Institute, Vietnam Buddhist University ณ เมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม
- อธิการบดีและคณะ เดินทางไปรวมประชุม International Buddhist Conference ณ เมือง
แคนดี้ ประเทศศรีลังกา
- โครงการประชุมผูนําทางศาสนา มีผูนําศาสนาจากนานาชาติเดินทางมาประชุม ณ ประเทศไทย
มากกวา ๕๐ รูป/คน
- โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ งานวิสาขบูชา วันสากลแหงโลก ป ๒๕๔๘ มีผูนําชาวพุทธจาก
๔๑ ประเทศมีผูเขารวมประชุมกวา ๑,๕๐๐ รูป/คน ป ๒๕๔๙ มีผูนําชาวพุทธจาก ๔๕ ประเทศ
มีผูเขารวมประชุมกวา ๑,๕๐๐ รูป/คน
- โครงการประชุมนานาชาติวาดวยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ป ๒๕๔๗ มีผูนําชาวพุทธ
นักปราชญและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จาก ๑๗ ประเทศ จํานวน ๘๐๐ รูป/คน เขารวม
ประชุม ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก กรุงเทพมหานคร
มาตรการที่ ๙ จัดใหมีศูนยฝกอบรมปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานขึ้นในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ สถาบันสมทบ และหองเรียน เพื่อเปนสถานปฏิบัติธรรม และอบรมจิตใจแกคณาจารย บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป โดยมีโครงการที่สนับสนุนมาตรการนี้ ปรากฏผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานแกเจาหนาที่คณาจารย นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ผลการดําเนินงาน
สรุปขอมูลได ดังนี้
- โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานสําหรับพระสงฆและประชาชนทั่วไป มีผูเขาอบรมรวม
๑,๓๒๑ รูป/คน
- โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีผูเขาอบรมรวม ๑๕๖
รูป/คน
- โครงการปฏิบัติวิธีสอนพระพุทธศาสนาแกชาวตางประเทศ (I.B.M.C) มีผูเขาอบรมรวม ๕๙๓
รูป/คน

๑๖

๑.๒.๔ ผลงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มี ๑ กลยุทธ ๕ มาตรการ
กลยุ ท ธ ที่ ๑ รณรงค ใ ห พ ระสั ง ฆาธิ ก าร ผู นํ า ชุ ม ชน ผู นํ า ท อ งถิ่ น มี ค วามรู ความเข า ใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น
มีผลการดําเนินการดังนี้
- โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่อการอนุรักษศาสนวัตถุ มีผูเขารวมโครงการรวม ๒,๐๗๔ รูป
- โครงการรวบรวมศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ การศึ ก ษาค น คว า ประจํ า ถิ่ น
มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานประมวลรายงานจากสวนงานตาง ๆ พบวาตลอดแผนงาน มี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเฉลี่ยปละ ๕๑ รายการ
- โครงการปริวัตรอักษรขอม-ธรรม มหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยาเขตอุบลราชธานี ดําเนินการปริวัติ
อักษรขอม-ธรรม ปละ ๑๒ เรื่อง รวม ๖๐ เรื่อง
- โครงการรวบวรรณกรรมอีสาน มหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยาเขตอุบลราชธานี ดําเนินการรวบรวม
วรรณกรรมอีสาน ปละ ๒๐ เรื่อง รวม ๑๐๐ เรื่อง
- โครงการสงเสริมภูมิปญญาลานนา มหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยาเขตเชียงใหมดําเนินการอบรม
สงเสริมภูมิปญญาลานนาปละ ๒๐๐ รูป/คนรวม ๑,๐๐๐ รูป/คน
- โครงการอนุ รัก ษ ปา และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อม โดยมี ตัว ชี้ วัด ที่ จํา นวนต นไม ที่ป ลู ก ในแต ล ะป
มหาวิทยาลัย ฯ ดําเนินการปลูกตนไมรวม ๔,๓๐๐ ตน
- โครงการสวนสมุนไพรและแพทยแผนไทย โดยมีตัวชี้วัดที่ผูเขาอบรมในโครงการ มีผูเขารวม
โครงการตลอดแผนงานรวม ๓,๑๘๑ รูป/คน
- โครงการจัดตั้งหอพุทธศิลปและพิพิธภัณฑประจําถิ่น ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหอพุทธศิลปที่เปด
และดําเนินการจํานวน ๖ แหง
- โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภาคใต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ จํ า นวนผู เ ข า ร ว มโครงการสื บ สานประเพณี ใ นแต ล ะป ต ลอดแผนงาน รวม
๑๙,๘๐๐ รูป/คน
- โครงการฝกอบรมพระสังฆาธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการบริหารกิจการคณะ
สงฆ มีผูเขาศึกษารวม ๑,๓๓๑ รูป

๑๗

สวนที่ ๒
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จากผลการดําเนินงานที่ผานมาจะพบวา มีทั้งกลยุทธที่บรรลุเปาหมายและไมบรรลุตามเปาหมายที่ตั้ง
ไว ดังนั้น การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๔) จึงไดวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมาและสภาพแวดลอมในปจจุบัน สรุปเปนจุดเดน จุด
ดอย โอกาส และภาวะคุกคามเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาไดดังนี้
๒.๑ จุดแข็ง (Strength)
๒.๑.๑ มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ สามารถออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ยืดหยุน คลองตัว โปรงใส สามารถตรวจสอบได ภายใตกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒.๑.๒ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเกียรติคุณทางดานการจั ดการศึกษาและการบริ การวิชาการ
วิชาการดานพระพุทธศาสนาเปนที่ปรากฏทั้งในและตางประเทศ ผานกระบวนการบริการวิชาการและการผลิต
บัณฑิตออกไปรับใชสังคมและคณะสงฆไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๓ มหาวิทยาลัยสามารถปรับระบบการรับนิสิต ใหครอบคลุมการรับนิสิตคฤหัสถเขาศึกษาทุก
สาขาวิชา เพื่อรองรับการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานออกเปน ๑๒ ป
๒.๑.๔ หลักสูตรการจัดการศึกษามีเนื้อหาสาระครอบคลุมวิชาการดานพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มุงพัฒนาใหคนไทยเปนคนเกง ดี มีความสุข
นําไปสูสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท
๒.๑.๕ มหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากคณะสงฆและประชาชนทั่วไปใหเปด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคณะสงฆและประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
๒.๑.๖ มหาวิทยาลัยมีสังคมเปนฐานในการระดมทรัพยากรและมีศักยภาพในการระดมทรัพยากร
เพื่อการดําเนินงาน
๒.๑.๗ มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการสนับสนุนอาจารยใหมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจผานกระบวนการฝกอบรม ศึกษาดูงาน พัฒนางานวิจัย และศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ
๒.๑.๘ มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามชํ า นาญในการประสานความร ว มมื อ ในการจั ด การศึ ก ษา การ
ประชุมสัมมนาวิชาการดานพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

๑๘

๒.๒ จุดออน (Weakness)
๒.๒.๑ มหาวิทยาลัยขาดการประเมินหลักสูตรและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสนองตอบตอความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
๒.๒.๒ สัดสวนตําแหนงอาจารยตอตําแหนงวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๒.๓ ความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไมถึงระดับ
มาตรฐานสากล
๒.๒.๔ นิสิตมีความแตกตางในดานวุฒิการศึกษา วัยวุฒิ จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนา ทั้งในดาน
ความรู ความสามารถ เจตคติ และทักษะการใชภาษาอังกฤษ
๒.๒.๔ รอ ยละของนิสิ ต ที่ สํ า เร็จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ กํา หนดในแตล ะสาขาวิ ช ายั ง ต่ํากว า
เปาหมายที่กําหนด เมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตที่รับเขาในรุนเดียวกัน
๒.๒.๕ ระเบียบ ขอบังคับ ซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการยังไมเพียงพอ และบางอยางขาดการ
พัฒนาปรับปรุงใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
๒.๒.๖ มหาวิทยาลัยยังขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเขาสูตําแหนงการบริหารอยางเปนระบบ
๒.๒.๗ การขยายสวนการจัดการศึกษาออกไปทั่วภูมิภาคตามความตองการของคณะสงฆและ
ประชาชนทั่วไปภายใตความจํากัดดานทรัพยากรการบริหารการจัดการศึกษา ทําใหมหาวิทยาลัยตองมีภารงาน
เพิ่มมากขึ้น ทําใหโครงสรางการบริหาร สายบังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้น เกิดความลาชาและไมทันตอความ
เปลี่ยนแปลงในบางโอกาส
๒.๓ โอกาสการพัฒนา (Opportunity)
๒.๓.๑ บัณฑิตบรรพชิตที่จบการศึกษาออกไปมีโอกาสสนองงานกิจการคณะสงฆ ทั้งในดานการ
ปกครอง การศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการ และการศึกษาสงเคราะห และเปนพระสังฆาธิการระดับสูง
เปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากคณะสงฆในการดําเนินกิจกรรมการจัดการศึกษา
อบรมและพัฒนาคณะสงฆในฐานะเปนมหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทย เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ดานพระพุทธศาสนา
๒.๓.๒ สถานการณทางสังคมของโลกมีความวุนวายเกิดขึ้น ไมมีความสงบ สังคมมีความแตกแยก
อันเกิดจากปญหาการพัฒนาที่ไมสมดุล เปนโอกาสของมหาวิทยาลัยในการที่จะเสนอทางเลือกในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ ผานกระบวนการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย และการสงพระสอน
ศีลธรรม พระธรรมทูตเพื่อการสอน การเผยแผพุทธธรรมทั้งในและตางประเทศ

๑๙

๒.๓.๓ ชาวตางประเทศมีความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่ง
เปนโอกาสของมหาวิทยาลัยในการที่จะเปดหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ (Excellence Center) เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ
นานาชาติ
๒.๓.๔ การขยายสวนการจัดการศึกษาออกไปทั่ว ภูมิภาคตามความตองการของคณะสงฆแ ละ
ประชาชนทั่วไป ชวยใหผูที่สนใจศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่อยูในทองถิ่นตางๆ มีโอกาสเขาศึกษา
สอดคลองกลับนโยบายของรัฐ
๒.๓.๕ มหาวิทยาลัยเปนที่ตั้งของสํานักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
และมีศักยภาพในการขยายการศึกษา สามารถสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ รวมทั้ง
การขยายหลักสูตรการศึกษาไปยังตางประเทศ การเปดหลักสูตรนานาชาติ การสงเสริมและพัฒนาใหอาจารย
ไปเปนวิทยากรสอนในตางประเทศ
๒.๓.๖ คาใชจายในการการศึกษาไมสูง เปนทางเลือกใหพระสงฆ สามเณร และประชาชนทั่วไปที่มี
ขอจํากัดดานเศรษฐกิจเขามาศึกษาไดอยางกวางขวาง
๒.๓.๗ มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อตอการออกแบบวิธีการจัดการศึกษา
และบริการวิชาการรูปแบบใหมที่ทันสมัยและตอบสนองตอความตองการของสังคมเชิงรุก
๒.๔ ภาวะคุกคาม (Threat)
๒.๔.๑ การแขงขันเชิงคุณภาพและปริมาณจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนโยบายเปดเสรีทางการศึกษา
๒.๔.๒ แนวนโยบายของรัฐบาลที่จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยในลักษณะเงินอุดหนุน
เฉลี่ยรายหัวนิสิต สถาบันการศึกษาที่มีความพรอมดานการบริหารจัดการ ดานทรัพยากร ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศดานอาคาร สถานที่ หองสมุด และระบบประกันคุณภาพการศึกษาถูกประเมินใหคาเฉลี่ยระดับ
คุณภาพสูงจะไดเปรียบสถาบันการศึกษาที่ไมมีความพรอม
๒.๔.๓ จํานวนผูบรรพชาอุปสมบทเพื่อการศึกษาเลาเรียนทางพระพุทธศาสนาและจํานวนพระภิกษุ
สามเณรที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลดนอยลง อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชาการ
และการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานออกเปน ๑๒ ป

๒๐

สวนที่ ๓
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)
๓.๑ ปรัชญามหาวิทยาลัย
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”
๓.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย
“ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ”
๓.๓ วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ที่สรางคนดีและเกงอยางมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดี
อยางมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ ระดับนานาชาติ
๓.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย
๑) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด เปนผูนําจิตใจและ
ปญญา มีโลกทัศนกวางไกล มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนา
สังคม
๒) จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยบูรณาการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเขากับ
ศาสตรสมัยใหมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผานกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และเพื่อสรางองคความรูใหมในการพัฒนา มนุษย สังคม
และสิ่งแวดลอม ใหอยูรวมกันไดอยางสมดุล และสันติสุข
๓) มุงมั่นในการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกคณะสงฆและสังคม รวมทั้งสงเสริม การ
เรีย นรู และความรว มมืออั นดีระหวางพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อธํารงรักษา ไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องดวยพระพุทธศาสนา

๒๑

๔) มุงพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความสํานึกรับผิดชอบ การมีสวนรวม
ความโปรงใส ตรวจสอบไดและความคุมคา รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อ
กาวไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง
๓.๕ วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐
มหาวิ ทยาลั ยไดจั ดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ยในชวงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๐ ( พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ๕ ประการ ดังนี้
๑) เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา สามารถ
ประยุกตเขาศาสตรสาขาตาง ๆ มีปฏิปทาที่นาเลื่อมใส ใฝรูใฝคิด มีความเปนผูนําทางจิตใจและปญญา มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีโลกทัศนกวางไกล สามารถกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก มีศรัทธาที่จะอุทิศ
ตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อสวนรวม
๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินภารกิจตามแนวทางการ
บริหารจัดการองคการที่ดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและคณะสงฆ
๔) เพื่อสืบสานและสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๕) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษา การวิจัยดานพระพุทธศาสนา ปรัชญา ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๓.๖ สรุปจํานวนยุทธศาสตร และกลยุทธในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐ นี้ ไดวางยุทธศาสตรและกําหนดกลยุทธภายใตกรอบ
วิสัยทัศน ๔ ประการ ดังนี้
วิสัยทัศน
จํานวนยุทธศาสตร
จํานวนกลยุทธ
สรางคนดีและเกงอยางมีสมรรถภาพ
๓
๑๒
จัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ
บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ
๒
๖
บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ
๑
๖
รวม
๖
๒๔
โดยในแตละยุทธศาสตรไ ดกําหนดเปาประสงคและวางกลยุทธเพื่อใหตอบสนองวิสัย ทัศนของ
มหาวิทยาลัยและวัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๐ ไวดังนี้

๒๒

ยุทธศาสตรที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรที่มีความรูคูคุณธรรม
เปาประสงค บัณฑิตและบุคลากรที่ผานการศึกษาอบรมเปนผูมีคุณธรรมนําความรู มีปฏิปทานา
เลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด เปนผูนําทางจิตใจและปญญา มีโลกทัศนกวางไกล มีความสามารถ
และทักษะในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาและขยายโอกาสการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาและดานสังคมศาสตร
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรผานกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจและการบริการสังคม
กลยุทธที่ ๓ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
เปาประสงค มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ซึ่ง
ตอบสนองความต อ งการของสั ง คม คณาจารย มี ค วามรู ค วามชํ า นาญวิ ช าการด า น
พระพุทธศาสนาและสังคมศาสตรเปนที่ปรากฏ มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่มี
คุณภาพและเพียงพอ
กลยุทธที่ ๔ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาและดานสังคมศาสตรใหมี
ความหลากหลาย
กลยุทธที่ ๕ พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาโดยใชการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกในการ
ดําเนินงาน
กลยุทธที่ ๖ พัฒนาการเรียนการสอน แหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ใหมี
ความทันสมัย เพียงพอตอการจัดการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ ๗ พัฒนาอาจารยใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒ นาสถาบัน วิ จั ย พุท ธศาสตร ใ ห เ ป น ศูน ยป ระสานและทํ า วิจัย ดา นพระพุท ธศาสนา
นานาชาติ
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการวิจัยดานพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
กลยุทธที่ ๘ พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย
กลยุทธที่ ๙ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทําวิจัยและใชความรูจากการวิจัย
เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง
กลยุทธ ที่ ๑๐ สงเสริ มและสนับสนุนบุคลากรของมหาวิ ทยาลัย ทําวิจัย รวมกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธที่ ๑๑ เผยแพรผลงานวิจัย

๒๓

กลยุทธที่ ๑๒ พัฒนากองทุนวิจัย
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเชิงรุกที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของคณะสงฆและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๑๓ พัฒนารูปแบบและวิธีการ การบริการดานพระพุทธศาสนาแกสังคม และการเผยแผ
พระพุทธศาสนาสูสากล
กลยุทธที่ ๑๔ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธที่ ๑๕ สงเสริม สนับสนุน และสนองงานของคณะสงฆ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยางยั่งยืน
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ ๑๖ พัฒนารูปแบบและวิธีการในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๑๗ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธที่ ๑๘ เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความสํานึกในคุณคาของพระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเปนองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธที่ ๑๙ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
กลยุทธที่ ๒๐ ปรับปรุง พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อกาวสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธที่ ๒๑ ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
กลยุทธที่ ๒๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ ๒๓ ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ ๒๔ ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรภาพลักษณและสรางความเชื่อมั่นตอมหาวิทยาลัย สู
นานาชาติ

๒๔

สวนที่ ๔
ยุทธศาสตรและกลยุทธ
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๐ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)

ยุทธศาสตร
กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การผลิต กลยุทธที่ ๑ พัฒนาและขยาย
บัณฑิตและการพัฒนา
โอกาสการศึกษาวิชา
บุคลากรที่มีคุณธรรมนํา
การดานพระพุทธศาสนาและดาน
ความรู
สังคมศาสตร
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาบัณฑิตและ
บุคลากรผานกิจกรรม
การปฏิบัติศาสนกิจ
และการบริการสังคม

กลยุทธที่ ๓ พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปน
ศูนยกลางการศึกษา
พระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนา
กลยุทธที่ ๔ พัฒนารูปแบบการ
กระบวนการจัดการเรียนการ
จัดการศึกษาวิชาการ
สอน
ดานพระพุทธศาสนา
และดานสังคมศาสตร
ใหมีความหลากหลาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ
๑.๑ จํานวนนิสิตที่เขาศึกษา

สอดคลองกับตัวบงชี้
ประกันคุณภาพ มจร
(๒.๔)

๑.๒ จํานวนการขยายแหลงเรียนรู การจัดการ
ศึกษา หนวยวิทยบริการ หองเรียน
๒.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน
พระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร
๒.๒ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาไดสนองงาน
คณะสงฆ มีงานทําและศึกษาตอ
๒.๓ บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู ไดรับการ
ยกยองเปนที่ปรากฏ
๓.๑ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาตาง
ประเทศไมนอยกวา ๕ หลักสูตร
๓.๒ จัดตั้งสถาบันภาษานานาชาติ
๓.๓ จัดตั้งวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
๓.๔ ขยายการรับนิสิตตางประเทศไมนอย
กวารอยละ ๑๕ ของจํานวนรวมนิสิต
เขาใหมในแตละปการศึกษา
๔.๑ จํานวนหลักสูตรเดิมที่ปรับปรุงและ
พัฒนา
๔.๒ จํานวนหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
๔.๓ จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
๔.๔ จํานวนกิจกรรม/โครงการสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรระหวางสถาบัน
๔.๕ จํานวนนิสิตและบุคลากรแลกเปลี่ยน
ระหวางสถาบัน

(๒.๙), (๒.๑๐),(๒.๑๑),
(๒.๑๓)
(๒.๑๒)
(๒.๔)

(๒.๑)

(๒.๓)

ยุทธศาสตร

กลยุทธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ
กลยุทธที่ ๕ พัฒนากระบวนการ ๕.๑ มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่จะทํา
จัดการศึกษาเชิงบูรณา
ใหนิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
การโดยใชการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปน ๕.๒ มีกระบวนการใหบริการแกนิสิตอยาง
กลไกในการดําเนินงาน
ทั่วถึงครอบคลุม
๕.๓ มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
๕.๔ มีการพัฒนาสงเสริมการใชคอมพิวเตอร
เพื่อการเรียนรู
กลยุทธที่ ๖ พัฒนาการเรียน ๖.๑ จํานวนคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
การสอน แหลงเรียนรู
โดยเฉพาะพระไตรปฎกทั้งภาษาไทย
และเทคโนโลยีสาร
ภาษาตางประเทศ (Center of
สนเทศเพื่อการศึกษา
Excellence in Tipitaka) หนังสือ
ใหมีความทันสมัย
ตํารา เอกสาร สื่อการสอนที่ไดสัดสวน
เพียงพอตอการจัด
กับจํานวนนิสิตและอาจารย
การจัดการศึกษา
๖.๒ มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการ
จัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอทั้ง
สวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย
๖.๓ มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการ
เรียนการสอนอยางนอย ๒ ระบบ (1.ELearning 2.Testing Bank)
กลยุทธที่ ๗ พัฒนาอาจารยใหมี ๗.๑ จํานวนหลักสูตรที่ในการพัฒนา
ความรู ความสามารถ
ความสามารถและทักษะในการจัดการ
และทักษะในการจัด
เรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการ ๗.๒ จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมพัฒนา
สอนอยางมี
ความสามารถและทักษะการใช
ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer
literacy) ในการจัดการเรียนการสอน

๒๕
สอดคลองกับตัวบงชี้
ประกันคุณภาพ มจร
(๒.๒), (๙.๑)

(๓.๑)
(๓.๒), (๓.๓), (๒.๔)

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนา
สถาบันวิจัยพุทธศาสตรให

กลยุทธ
กลยุทธที่ ๘ พัฒนาการบริหาร
การจัดการงานวิจัย

๒๖
สอดคลองกับตัวบงชี้
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ
ประกันคุณภาพ มจร
๘.๑ มีการจัดระบบการทําวิจัยที่เนนการวิจัย
(๔.๑),(๔.๒)
ดานพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร

เปนศูนยประสาน และทําวิจัย
ดานพระพุทธศาสนา

๘.๒ พัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและการ
บริหารจัดการงานวิจัย

(๔.๒)

นานาชาติ

๘.๓ มีการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เพื่อสรางความเขมแข็งและพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยใหเปนองคกรการศึกษา
พระพุทธศาสนาระดับโลก
๙.๑ มีการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ
ในการทําวิจัย การเขียนตําราทาง
วิชาการ
๙.๒ มีการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยประเมินหลักสูตร
๙.๓ บุคลากรนําผลการวิจัยไปปรับปรุง
พัฒนา
๑๐.๑ มีการสนับสนุนการวิจัยรวมกับ
ภาคเอกชนและหนวยงานของรัฐอื่น ๆ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

(๔.๑)

กลยุทธที่ ๙ สงเสริมและ
สนับสนุนใหบคุ ลากร
ของมหาวิทยาลัยทํา
วิจัยและใชความรูจาก
การวิจัยเพื่อพัฒนาตน
พัฒนางานและพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่อง
กลยุทธที่ ๑๐ สงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ใหทําวิจัยรวมกับองคกร
ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งใน
และตางประเทศ
กลยุทธที่ ๑๑ เผยแพร
๑๑.๑ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
ผลงานวิจัย
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา
๑๑.๒ รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
๑๑.๓ รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา
๑๑.๔ จํานวนโครงการวิจัยใหม

(๒.๘)

(๔.๕)
(๔.๕)

(๗.๗)

ยุทธศาสตร

๒๗
สอดคลองกับตัวบงชี้
ประกันคุณภาพ มจร
(๔.๔)

กลยุทธ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ
๑๑.๕ จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพรใน
วารสารหรือนําไปอางอิงในระดับชาติ/
นานาชาติ หรือนําไปใชประโยชน
กลยุทธที่ ๑๒ พัฒนากองทุน ๑๒.๑ มีการระดมทุนเพื่อการบริหารและการ
(๔.๓)
วิจัย
สงเสริมการทําวิจัย
ยุทธศาสตรที่ ๔ การ กลยุทธที่ ๑๓ พัฒนารูปแบบ ๑๓.๑ มีกระบวนการและระบบการใหการ
(๕.๑), (๕.๒), (๕.๘),
(๕.๘)
บริการวิชาการดาน
และวิธีการ การบริการ
บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเชิงรุกที่
ดานพระพุทธศาสนา ๑๓.๒ มีกระบวนการเผยแผธรรมะสูสากลที่
(๕.๑), (๕.๒), (๕.๘)
ตอบสนองความตองการ
แกสังคม และการเผย
หลากหลาย อาทิ การจัดประชุมนานาชาติ
ของสังคม
แผพระพุทธศาสนาสู
การแปลและจัดพิมพเอกสารทางวิชาการ
สากล
เปนภาษาตางประเทศ การไปเปนวิทยากร
ในตางประเทศ การจัดทําสื่อออนไลน
เปนภาษาตางประเทศ
๑๓.๓ จํานวนนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสา
(๕.๓), (๕.๔),(๕.๑๐)
พัฒนาและบริการสังคมทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๑๓.๔ จํานวนเยาวชนที่เขารวมโครงการ
(๕.๓),(๕.๔)
บรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
๑๓.๕ จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ
(๕.๓),(๕.๔)
ประกาศนียบัตรโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตยแกเด็กและเยาวชน
๑๓.๖ จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
(๕.๓),(๕.๔)
ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย
๑๓.๗ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
(๕.๓),(๕.๔)
ประกาศนียบัตรอภิธรรม
๑๓.๘ จํานวนพระสังฆาธิการที่ผานการอบรมหลักสูตร
(๕.๓),(๕.๔)
ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ
๑๓.๙ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรอื่นๆ

(๕.๓),(๕.๔), (๕.๕)

ยุทธศาสตร

กลยุทธ
กลยุทธที่ ๑๔ พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปน
ศูนยกลางการบริการ
วิชาการดาน
พระพุทธศาสนาระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ

กลยุทธที่ ๑๕ สงเสริม
สนับสนุน และสนอง
งานของคณะสงฆ

ยุทธศาสตรที่ ๕ การทํานุ
กลยุทธที่ ๑๖ พัฒนารูปแบบ
บํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวิธีการในการทํานุ
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน
บํารุงพระพุทธศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๑๗ พัฒนามหาวิทยาลัยให
เปนแหลงเรียนรูดาน
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งระดับ
ทองถิ่น ชาติและนานาชาติ

๒๘
สอดคลองกับตัวบงชี้
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ
ประกันคุณภาพ มจร
๑๔.๑ จํานวนขอมูลสารสนเทศและสื่อการเผยแพร
(๕.๘)
วิชาการดานพระพุทธศาสนาผานสื่อสิง่ พิมพ
วิทยุ โทรทัศนและสือ่ ออนไลน
๑๔.๒ จํานวนนักเผยแผธรรมที่ผานการอบรม
(๕.๒),(๕.๔),(๕.๘),(๕.๙)
๑๔.๓ จํานวนพระธรรมทูตสายตางประเทศ
ที่สําเร็จการอบรม
๑๔.๔ จํานวนพระสงฆและประชาชนที่ผาน (๕.๒), (๕.๔), (๕.๘),
การอบรมวิปสสนากรรมฐาน
(๕.๙)
๑๔.๕ จํานวนโรงเรียนที่พระสอนศีลธรรม
(๕.๒), (๕.๔), (๕.๘),
เขาไปใหบริการการสอน การฝกอบรม
(๕.๑๐)
๑๔.๖ จํานวนโครงการประชุม สัมมนา ทาง
(๕.๘)
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
๑๕.๑ จํานวนพระสังฆาธิการที่ไดรับการ
(๖.๑), (๖.๒)
สงเสริมความสามารถในการบริหาร
จัดการงานคณะสงฆ
๑๕.๒ จํานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดถวาย
พระสังฆาธิการและประชาชนทั่วไป
๑๕.๓ จํานวนพระสังฆาธิการที่ไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนในดานอื่น ๆ
๑๕.๔ จํานวนพระนิสิต บุคลากรที่ไปดํารงตําแหนง
หรือปฏิบัติงานสนองงานคณะสงฆ
๑๖.๑ จํานวนหลักสูตรและโครงการในการทํานุ
(๖.๒)
บํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๑๖.๒ จํานวนผูรับบริการในงานทํานุบํารุง
(๖.๒)
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๑๗.๑ จํานวนแหลงเรียนรูดาน
(๖.๑)
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ
๑๗.๒ รวมมือกับองคกรระดับนานาชาติในการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ
๑๗.๓ พัฒนาหลักสูตรทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม(หลักสูตรพุทธศิลป)
และสงเสริมใหมีการศึกษาอยาง
กวางขวาง
๑๗.๔ มีการสงเสริมอนุรักษและเปดพื้นที่ใน
การแสดงศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ระดับทองถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธที่ ๑๘ เสริมสรางความรู ๑๘.๑ จํานวนงาน/โครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจ และความ
ความเขาใจและความสํานึกในคุณคา
สํานึกในคุณคาของ
ของพระพุทธศาสนา ศิลปะและ
พระพุทธศาสนา
วัฒนธรรมระดับทองถิ่น ระดับชาติ
ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑๘.๒ จํานวนงาน/โครงการเสริมสราง
สูสากล
ความรู ความเขาใจและความสํานึกใน
คุณคาของพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย สูนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบ กลยุทธที่ ๑๙ พัฒนาศักยภาพ ๑๙.๑ จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพและ
การบริหารจัดการอยางมี
และยกระดับ
ยกระดับความสามารถในการ
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (Computer
ปฏิบัติงานของ
literacy) โดยเฉพาะทางดาน
บุคลากรทุกระดับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๙.๒ จํานวนทุนและงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร
๑๙.๓ มีการวิเคราะห ทบทวนเกณฑภาระงาน
ขั้นต่ําของบุคลากร
๑๙.๔ มีหลักเกณฑการกําหนดภาระงาน ตาม
การมุงเนนในแตละภารกิจ จําแนกงาน
สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการของ
บุคลากรอยางเหมาะสม
๑๙.๕ มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร

๒๙
สอดคลองกับตัวบงชี้
ประกันคุณภาพ มจร

(๖.๑)

(๖.๑)

(๒.๖)

(๒.๕)
(๙.๑)
(๙.๑)

(๒.๗), (๓.๒)

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

กลยุทธที่ ๒๐ ปรับปรุง พัฒนา
กลไกการบริหาร
จัดการเพื่อกาวสูความ
เปนองคกรแหงการ
เรียนรู

กลยุทธที่ ๒๑ ใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน

กลยุทธที่ ๒๒ พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพ
เพื่อการบริหารและการ
จัดการศึกษา

๓๐
สอดคลองกับตัวบงชี้
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ
ประกันคุณภาพ มจร
๑๙.๖ มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุก
(๗.๑)
ภารกิจ
๑๙.๗ มีระบบการวิเคราะหหนวยตนทุน (Unit
Cost Analyze)
๒๐.๑ มีการจัดทํา/ปรับปรุง พัฒนาระเบียบวา
ดวยการจัดตั้ง การขยาย การยาย การ
ยกฐานะ และการยุบสวนงาน
๒๐.๒ มีกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู
(๗.๓)
องคการแหงการเรียนรู
๒๐.๓ มีการปรับปรุงแกไขระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย
๒๑.๑ มีการสนับสนุนระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ และนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
อยางเต็มประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด(Office Automation,
Information Technology,
Teleconference, Paperless)
๒๑.๒ มีระบบและกลไกการบริหารบุคคล
(๗.๔)
เพื่อการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๒๑.๓ มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อการ
(๗.๕)
(๗.๘)
บริหาร การเรียนการสอน การวิจัย
(๗.๙)
การบริการวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
๒๒.๑ มีแผนพัฒนาสวนงานที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัย
๒๒.๒ มีการจัดตั้งและบริหารเงินกองทุนภายในสวน
งานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ
๒๒.๓ มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะยาว ๑๕ ป (MCU Roadmap)
กลยุทธที่ ๒๓ ระดมทรัพยากร ๒๓.๑ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
เพื่อการพัฒนา
วิเคราะหคาใชจาย ตนทุนผลผลิตการ
มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
๒๓.๒ มีระบบการระดมทุน เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
๒๓.๓ จํานวนกิจกรรมในการระดมทุน เพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย
๒๓.๔ มีระบบการบูรณาการการใช
ทรัพยากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมกัน
๒๓.๕ มีกระบวนการวิเคราะหและลงทุน
พัฒนาวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อ
จัดเก็บรายไดบํารุงมหาวิทยาลัยใน
ระยะยาว
๒๓.๖ มีแผนงานการใชประโยชนพื้นที่และ
อาคารของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ ๒๔ การ
๒๔.๑ มีการสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธเพื่อ
(Image Creation) เพื่อใหเปนที่รับรูอยาง
เผยแพรภาพลักษณ
กวางขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ
และความเชื่อมั่นตอ ๒๔.๒ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซดมหาวิทยาลัยให
มหาวิทยาลัยสูสากล
มีความนาสนใจ ทันสมัย และเปน
ประโยชนทั้งแกชาวไทยและตางประเทศ

๓๑
สอดคลองกับตัวบงชี้
ประกันคุณภาพ มจร

(๘.๑)

(๘.๒)

ภาคผนวก

๓๓

ตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
องคประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๗ มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
ตัวบงชี้ที่ ๒.๘ มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ ๒.๙ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑๐ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑๒ รอยละของนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ ๕ ป ที่ผานมา ที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑๓ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีผูเปนคฤหัสถที่ไดทํางานตรงหรือสอดคลองกับกลุม
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาภายใน ๑ ป
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑๔ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีผูเปนบรรพชิตที่ไดปฏิบัติศาสนกิจและทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สําเร็จการศึกษาภายใน ๑ ป

๓๔
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานิสิต
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานิสิตตอจํานวนนิสิตทั้งหมด
องคประกอบที่ ๔ การวิจยั
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ ๔.๔ รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ ๔.๕ การบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรคกับการเรียนการสอน
องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสงั คม
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสงั คมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ ๕.๒ รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ ๕.๓ รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ตัวบงชี้ที่ ๕.๔ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวบงชี้ที่ ๕.๕ จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรบั การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตัวบงชี้ที่ ๕.๖ มีการนําความรูและประสบการณจากการเผยแผพระพุทธศาสนาและการบริการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ ๕.๗ ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ ๕.๘ คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสังคมตอ
จํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ ๕.๙ จํานวนของผูรับบริการจากมหาวิทยาลัยในการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาในนาม
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑๐ รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและเผยแผพระพุทธศาสนาที่นิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจดําเนินการตอจํานวนนิสิตปฏิบัติทั้งหมดในปการศึกษานั้น

๓๕
องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ ๖.๒ รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต
องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ ๗.๑ สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัย
ใหแขงขันไดในระดับสากล
ตัวบงชี้ที่ ๗.๒ ภาวะผูนําของผูบ ริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ ๗.๓ มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ ๗.๔ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ ๗.๕ ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั
ตัวบงชี้ที่ ๗.๖ ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ ๗.๗ รอยละของอาจารยประจําที่ไดรบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ตัวบงชี้ที่ ๗.๘ มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๗.๙ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ ๘.๒ มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ ๘.๓ สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
ตัวบงชี้ที่ ๘.๔ คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
ตัวบงชี้ที่ ๘.๕ รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ งบดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ ๘.๖ งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ ๘.๗ รอยละของบุคลากรประจําสายปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ตัวบงชี้ที่ ๘.๘ คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอจํานวนนิสิต

๓๖
องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ ๙.๑ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๙.๒ มีระบบและกลไกการใหความรูแ ละทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต
ตัวบงชี้ที่ ๙.๓ ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๓๗

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่สิบ

