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คาํนิยม 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเห็นความสําคัญของการิจัย ในฐานะกระบวนการท่ีจะ
สรางสรรคองคความรู และนวัตกรรม จึงมอบหมายใหสถาบันวิจัยพุทธศาสตรในฐานะสวนงานท่ีรับผิดชอบดาน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยและสวนงานตางๆท่ีเก่ียวของ ไดจัดทําแผนแมบทการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยประจําป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๒  เพ่ือเปนนโยบาย แนวทางในการ
ดําเนินการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรและสวนงานตางๆท่ีเก่ียวของ และเปนสื่อกลางใหทุกภาคสวนของสังคมรับรู
รับทราบแนวทางการดําเนินงานท่ีสถาบันวิจัยพุทธศาสตรจะพึงไดปฏิบัติ เพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีมีการ
พัฒนาระบบใหมุงสูวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดวยการสรางวัฒนธรรมวิจัย เพ่ิมบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญดานการวิจัย  
การสรรหาทรัพยากรและงบประมาณท่ีเพียงพอตอการศึกษาวิจัย การเขารวมเครือขายมหาวิทยาลัยวิจัย  วางระบบ
สนับสนุนและแรงจูงใจ การเพ่ิมผลงานวิจัย  รวมถึงวางระบบการพัฒนางานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางครบวงจร   

ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนากับสวนงานท่ีเก่ียวของในการจัดทําแผน

แมบทการวิจัยฉบับนี้และคาดหวังวาแผนแมบทนี้จักเปนนโยบายยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการวิจัยสืบตอไป 

                                       

พระพรหมบัณฑิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 



 
ภาพสรุปแผนแม่บทการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
 

เนื้อหาสาระในแผนแมบทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาที่เปนสวนสําคัญของ
กระบวนการจัดทําแผนโดยมีการกําหนดเปนสวนยอยๆดังตอไปนี ้

ส่วนที�๑ 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจแผนแม่บทการวิจัย 

 

 ๑ 

ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ และพันธกิจ                       ๒ 

เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การวิจัย                   ๓  

แผนแม่บทการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย           ๔ 

ถ้อยแถลงผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์              ๕ 

ความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ               ๖ 

 

 

  

 

 

 

 

 

ส่วนที�๓ 

 

กลไกการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทการวิจัย 

   รูปแบบและระบบการติดตามและประเมินผล                         ๒๐ 

  กลไกการปฏิบัติงานตามแผน                        ๒๐ 

 มาตรฐานและตัวชี�วัดความสาํเร็จของแผนพัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์            ๒๑ 

 สรุป                      ๒๑ 

 ภาคผนวก                ๒๒ 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

ส่วนที�๒ 

 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บทการวิจัย (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย             ๘ 

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที�๙(๒๕๖๐-๒๕๖๔)               ๙  

ยุทธศาสตร์การวิจัยของแผนแม่บทการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        ๑๐ 

เกณฑ์บ่งชี�การวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามแผนแม่บทการวิจัย       ๑๔ 

(๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี�วัด                  ๑๖ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๗ 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

 

ส่วนที� ๐๑ 
 

พันธกิจ แผนแม่บทการวิจัย 

 



 

๒ 

 

แผนแมบทการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ และพันธกิจ 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และ
แผนงานการวิจัยท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการวิจัยของสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) สถาบันวิจัยพุทธศาสตรและคณะทํางานได
จัดทําแผนแมบทการวิจัยของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และส่วนงานที�เกียวข้อง ได้

จัดทําแผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 

 

สรางสรรคการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
กับศาสตรสมัยใหมเพ่ือพัฒนาจติใจและ
สังคม 

 

ปรัชญา 

 องคกรแหงการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

เ ป น ศู น ย ก ล า ง ก า ร วิ จั ย ท า ง
พระ พุทธศาสนาแบบบูรณาการ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 

ปณิธาน 

 

วิสัยทัศน ์

 

๑. การพัฒนาองคความรู กระบวนการวิจัย และผลงานวิจัยเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
๒. การพัฒนานักวิจัย จริยธรรมการวิจัย และเสริมสรางเครือขายการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
๓. สงเสริมการจัดการความรู การเผยแพรและการประยุกตใชองคความรูและผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา

สังคมและกิจการคณะสงฆ 
๔. การสรางนวัตกรรมการวิจัยและสนับสนุนภาคีวิชาการวิจัย(Think Tank/Excellence Center)ในการ

สรางสรรคสังคมอุดมปญญา 
๕. การพัฒนาระบบการบริหารการวิจัยและกองทุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
๖. การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

พันธกิจ 

 



 

๓ 

 

แผนแมบทการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การวิจัย 
 

๑. มหาวิทยาลัยมีองคความรู รูปแบบ และกระบวนการวิจัย 

รวมท้ังผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการท่ีไดรับการ

เผยแพร การประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคมอยาง

ยั่งยืนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 ๒. มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีจริยธรรม

และมาตรฐานการวิจัย และเครือขายความรวมมือการวิจัยท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนศูนยบริการขอมูลเพ่ือการวิจัยและการ

พัฒนาดานพระพุทธศาสนาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ๓. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการองคความรู  

ผลการวิจัย และงานสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูพระพุทธศาสนา

เชิงบูรณาการ รวมท้ังในการสนับสนุนเรียนการสอน งาน

สรางสรรค การพัฒนาสังคม กิจการคณะสงฆ และการทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ๔. มหาวิทยาลัยมีระบบการสงเสริมการวิจัยใน

ลักษณะสหวิทยาการและการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Social lap) บน

พ้ืนฐานของพุทธธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ๕. มหาวิทยาลัยมีผลงานการสรางสรรค นวัตกรรม
การวิจัย และสนับสนุนภาคีวิชาการวิจัย (Think Tank) ในการ
สรางสรรคสังคมอุดมปญญา  
   ๖. การพัฒนาระบบการบริหารการวิจัยและกองทุน
การวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและความโปรงใสท่ีสอดคลองกับ
นโยบาย ยุทธศาสตรการ วิจัยและงานสร างสรรคของ
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และส่วนงานที�เกียวข้อง ได้กําหนด

เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ดังนี� 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การพัฒนาองคความรูและผลงานวิจัยเชิงพุทธ
บูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การพัฒนานักวิจัย การเสริมสรางจริยธรรมการ
วิจัย และเครือขายการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การจัดการความรู การเผยแพรและการ
ประยุกตใชองคความรูและผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
กิจการคณะสงฆ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูดวยองค
ความรูและกระบวนการวิจัยอยางสรางสรรค  
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การพัฒนาระบบการบริหารการวิจยั กองทุน
การวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การพัฒนาการเรียนการสอน ฐานขอมูลวิจัย 
และการเช่ือมโยงระบบฐานขอมลูเพ่ือสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัและการพัฒนาท่ียั่งยนื 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 

 

เป้าประสงค ์

 



 

๔ 

 

แผนแมบทการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที� ๑ : 

การสร้างองค์ความรู้ 
 
- การวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ(๔.๐) 
- การวิจัยเพ่ือพันธกิจมหาวิทยาลยั 
- การวิจัยเพ่ือพุทธศาสนมั่นคง ธํารง 
  ศีลธรรม นําสังคมสันตสิุข (๓๐%) 

 

ยุทธศาสตร์ที� ๒ : 

การพัฒนานักวิจัย 

 
- การพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ยกยอง   
  นักวิจัย 
- การเสรมิสรางจริยธรรมการวิจัย 
- การสรางเครือขายการวิจัยใน 
  ระดับชาติและนานาชาต ิ

 
 

ยุทธศาสตร์ที� ๓ : 

การจัดการความรู้ 
 
- การจัดการความรูทางการวิจยั 
- การเผยแพรผลงานวิจัย/วารสาร TCI 
- การประยุกตและการนําผลการวิจัย
ไป 
  ใชประโยชนเพ่ือสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที� ๔ : 

สร้างสังคมการเรียนรู้ 

 
- Think Tank International 
- การวิจัยเพ่ือตอบโจทกสังคม  
  (Hot Issue) 
- การวิจัยสหวิทยาการ 
  (Excellence Center) 
  เพ่ือสังคมอุดมปญญา 
 

ยุทธศาสตร์ที� ๕ : 

การบริหารงานวิจัย 
 
- การพัฒนาระบบ/กลไกการบรหิาร 
  งานวิจัย 
- การพัฒนาและบรหิารกองทุนการวิจัย 
- การพัฒนาพ้ืนท่ีการวิจัย Social Lap  
  ศูนยกลางวิจัยในพ้ืนท่ี 

 
 

ยุทธศาสตร์ที� ๖ : 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 
- การพัฒนาระบบฐานขอมลูการวิจัย 
- การเปนศูนยการบริการขอมูลการ 
  วิจัยเชิงพุทธ 
- การพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอน 
  โดยใชกระบวนการวิจยั 
 
 



 

๕ 

 

แผนแมบทการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้อยแถลงผูอ้ํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหง
คณะสงฆไทย ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕ ไดทรงสถาปนาข้ึนเพ่ือเปน
สถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูง สําหรับพระภกิษุสามเณรและ
คฤหัสถท่ัวไป มหาวิทยาลัย มีปณิธานอันมั่งคงในการท่ีจะเปนศูนยรวม
แหงวิทยาการดานตางๆ ท่ีมีคุณคาตอมวลมนุษย มุงมั่นในการทํา
หนาท่ีใหการศึกษา คนควา วิจัย แสวงหาความรู เก่ียวกับวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาและประยุกตเขากับศาสตรสาขาตางๆ อันจะเปน
ประโยชน ตอการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนา
ใหนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และความเปนสากล อีกท้ังจะทํา
หน า ท่ี เ ป นแหล ง ให บ ริ ก ารความรู เ ก่ี ยว กับ กับ วิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะกอใหเกิดการ
พัฒนามวลมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
สถานภาพเป ็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับของรัฐบาลและเปนนิติ
บุคคลเนนจัดการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนา สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร โดยรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก นอกจากน้ัน ยังมีภารกิจใน
ด านการ วิจั ย  การบริ ก า ร วิชาการแก สั งคม  การ ทํ า นุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการสงเสริมพระพุทธศาสนา  
 ดังน้ัน ภายใตแผนแมบทการวิจยัของมหาวิทยาลัยมหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงเช่ือมั่นไดวาจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของการพัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตรตามปณิธานท่ี
กําหนดไววา  “ศูนยกลางการวิจัยพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ

ศาสตรสมัยใหม เ พ่ือพัฒนาจิตใจและปญญาในระดับชาติและ
นานาชาติ” และบรรลุตามพันธกิจดานท่ี ๒ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
คือ การวิจัยและพัฒนาความรูท่ีสรางสรรคและเกิดประโยชนตอสังคม 
การสงเสริมพระพุทธศาสนาและการใหบริการแกสังคมดวยมาตรฐาน
แหงความรูและจิตสํานึกในคุณธรรม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของไทยใหเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตและการจัดการทางสังคม 

พระสุธีรัตนบัณฑิต 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 



 

๖ 

 

แผนแมบทการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายระดบัชาติ 
 

- ความมั่นคง 

- ความสามารถในการแขงขัน 

- การพัฒนาคน 

- การสรางโอกาสความเสมอ 

  ภาคและความเทาเทียมกัน 

  ทางสังคม 

- การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- การพัฒนาระบบบรหิาร 

  จัดการภาครัฐ/ธรรมาภิบาล 

- การสรางความสมดุลยังยืนของ 

  สังคมและการพัฒนา 

- Sustainable Development  

  Goal 

- การพัฒนาคน 

- ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

- การสรางความเขมแข็งทาง 

  เศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง 

  ยั่งยืน 

- เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- ความมั่นคง 

- ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

  ในภาครัฐ 

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

- วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

  นวัตกรรม 

- การพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ี 

  เศรษฐกิจ 

- การตางประเทศ 

 

- สรางสังคมฐานความรูการวิจัย 
- ความสามารถในการแขงขัน 
- การพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
- การสรางนวัตกรรมการวิจัย 
- สงเสริมกระบวนการวิจัย 
- การพัฒนาระบบนิเวศการวิจัย 
- การสรางเครือขายความรวมมือ 
- การสรางและใชองคความรู 
- Research and  
  Development 
- การสรางมาตรฐานการวิจัย 
- การลงทุนการวิจัย 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ๑๒ แผนการวิจัยแห่งชาติฉบับที�๙ 

แผนแม่บทการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 
- การพัฒนาคน (นักวิจัย เครือขายการวิจัย จริยธรรมการวิจัย เมธีวิจัย) 
- การสรางสังคมแหงการเรียนรูและการวิจัย (Think Tank, การบูรณาการองคความรู ผลงานวิจัยเพ่ือการเรียนรู การประยุกตใช  
  การเผยแพร สรางสรรค) 
- การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย (ธรรมาภิบาล ,Social lap, Integrated, กองทุนการวิจัย ฯลฯ ) 
- ความสามารถในการเรียนรูและนวัตกรรม (องคความรู  ,การสรางนวัตกรรม ,การผลิตผลงานสรางสรรค ,การพัฒนาสังคม  

  ท่ียั่งยืน) 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และแผนการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๙ ท่ี
มุงเนนการพัฒนาคน การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาท่ียั่งยืน ดังน้ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

ส่วนที� 

 

๐๒ 
 

ของแผนแม่บทการวิจัย 



 

๘ 

 

แผนแมบทการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนยุทธศาสตรก์ารวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

 

พัฒนานักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยดาน

พระพุทธศาสนาท่ีครอบคลุมทุกกลุม

ความรูและสรางเครือขายความรวมมือ

นัก วิจัยและการ วิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรไววา “การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

วิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ”  โดยมเีปาประสงคคือ “มหาวิทยาลัยมผีลงานวิจยัทางพระพุทธศาสนาท่ีไดรับการ

เผยแพร และประยุกตใชพัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ” โดยมีกลยุทธ ดังน้ี 

สงเสริมและสนับสนุนการนําองคความรู

จากการวิจัยไปใชในการเรียนการการ

สอน  พัฒนาตนงาน พัฒนาสังคมและ

กิจการคณะสงฆ ท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจยั 

ในละดับชาติและนานาชาต ิ

สงเสริมใหผลการวิจัยไดรับการอางอิง  
การนําเสนอ  การนําไปใช การตีพิมพ
และไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ

งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 



 

๙ 

 

แผนแมบทการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายและแผนยุทธศาสตรก์ารวิจัยของชาติ ฉบับที�๙(๒๕๖๐-

 สภาวิจัยแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดยความรวมมือของภาคีวิจัยตางๆ ไดกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรการ

วิจัยไวบนพ ื้นฐานแนวคิดและความตอเน่ืองจากนโยบายและยุทธศาสตรการว ิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๗ ดังน้ี 
     ๑. เนนการบูรณาการดานการว ิจัยท่ีสอดคลองกับแนวนโยบายและย ุทธศาสตร การพัฒนาประเทศ สามารถเช ื่อมโยงก ับ
แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบ ับท่ี ๑๒) ความ ตอเน่ืองของนโยบายและยุทธศาสตรการว ิจัยของชาติและการ
ปฏ ิร ูประบบว ิจ ัยของประเทศ โดยการวิจ ัยจะตอบสนองความตองการของชุมชนและป ัญหาท่ีสำค ัญเร งด วนเพ่ือการพ ัฒนาประเทศ 
พร อมก ับ ดำเน ินการควบคู ก ับการว ิจ ัยเพ ื่อความเป ็นเล ิศทางวิชาการ อันเป ็นรากฐานอ ันสำค ัญของการพัฒนาประเทศ อยางสมดุล
และยั่งยืน ท้ังน้ี มุงใหเกิดการมีส วนร วมจากทุกภาคส วนท่ีเก่ียวข องก ับการว ิจ ัย ท้ังจากหน วยงานท่ีมี ภารก ิจประจำตามหน าท่ี 
( function) ภารก ิจตามนโยบายและย ุทธศาสตร ของชาต ิหร ือร ัฐบาล (agenda) (area) ซ่ึงจะส งผลให การดำเน ินการตาม
ย ุทธศาสตรการว ิจ ัยในระด ับหน วยงานและภ ูม ิภาค เกิดประสิทธ ิภาพในการบร ิหารจ ัดการงานว ิจัยและการบร ิหารงบประมาณเพ่ือการ
พ ัฒนาภูม ิภาคต าง ๆ อันจะทําใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวม 
 
    ๒. ให ท ุกภาคส วนท่ีเก่ียวก ับการวิจ ัย ตลอดจนในพื้นท่ีได ม ีส วนร วมก ันเสนอแนะ ปฏ ิบ ัติ และ ต ิดตามผล เพื่อให เก ิด

การพัฒนางานว ิจ ัยในท ุกภาคส วนและท ุกระด ับของประเทศ อีกท้ังเพ่ือส งเสร ิมให เก ิด งานว ิจัยท่ีมีการตอยอดภ ูมิปญญาทองถ่ินและ

ตอบสนองการพ ัฒนาประเทศมากข ึ้น 

     ๓ เนนงานว ิจัยท่ีสอดคล องก ับนโยบายและยุทธศาสตร การวิจ ัย ฉบับท่ี ๙(พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ซึ่งมีการกำหนดกลย ุทธ การ

ว จัิยที สอดรับก ับแนวทางการพ ัฒนาประเทศบนพ ื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง โดยมี จุดเน นท่ีสอดคล องก ับบร ิบทการเปล่ียนแปลงและ

ภาวะความเส่ียงในเชิงเศรษฐก ิจ ส ังคม และสิ่งแวดล อม ท่ีคาดว า จะเก ิดข้ึนในอนาคต โดยให สามารถนาผลการว ิจัยท่ีไดรับไปใชประโยชน 

ในเช ิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ ในระด ับช ุมชนและระด ับประเทศ ตลอดจนเช ื่อมโยงสูการนำผลการว ิจัยไปสู การลงท ุนในเชิง

พาณิชย ให มากยิ่งข้ึน 

    ๔. จัดสรรงบประมาณการว ิจัยใหกระจายไปย ังหน วยงานต างๆ รวมท้ังในภูม ิภาค โดยม ีกระบวนการ บร ิหารจ ัดการงบประมาณ

เพ่ือการวิจ ัยอย างม ีประส ิทธิภาพ และม ีกลไกกระตุ นให เก ิดความร วมม ือระหว าง หนวยงานว ิจัยในส วนกลางและในส วนภูม ิภาค อ ัน

จะนำไปสู การสร างเคร ือข ายการวิจ ัยและพัฒนา การพัฒนา ศูนยกลางการว ิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจ ัยรวมก ัน 

    ๕ ข ับเคล่ือนย ุทธศาสตร การวิจ ัย ของชาติ (พ. ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) อย างเป ็นเอกภาพและมี ประสิทธ ิภาพ โดยมีการ

ดำเน ินการวิจ ัยและต ิดตามประเม ินผลอย างต อเน่ืองและเป ็นระบบ โดยกำหนดแนวทาง ในการต ิดตามและประเม ินผลการว ิจ ัย 

รวมท้ังต ิดตามผลการใชจ ายงบประมาณเพ่ือการวิจ ัยให เป ็นไปตาม ระยะเวลาและเปาหมายท่ีกำหนดไว 

            ๖. ใหนโยบายและย ุทธศาสตร การว ิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ. ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เปนพ ื้นฐานเช ิงนโยบายท่ีเช่ือมโยงกับการ
ปฏิร ูประบบว ิจัยของประเทศ และนโยบายและยุทธศาสตร การวิจ ัยของหนวยงานตาง ๆ ซึ่ง จะนําไปส ูการพ ัฒนางานว ิจัยท่ีมีคุณภาพ 
เพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนของประเทศนโยบายการวิจ ัยของชาต ิด ังกล าว รองร ับวิส ัยท ัศน การวิจ ัยของชาติ ค ือ “ประเทศ
ไทยม ีและใช งานวิจ ัยท่ีมีค ุณภาพ เพ่ือการพ ัฒนาท่ีสมด ุลและยั่งยืน” โดยม ีพันธก ิจการวิจ ัยของชาติ ค ือ “พ ัฒนาศักยภาพ และขีด
ความสามารถในการวิจ ัยของประเทศให ส ูงข้ึน และสร างฐานความรู ท่ีม ีค ุณคา สามารถประย ุกต และพัฒนาว ิทยาการท่ีเหมาะสมและ
แพร หลาย รวมท้ังให เก ิดการเร ียนรู และต อยอดภูมิป ัญญาท องถ่ิน เพ่ือให เก ิด ประโยชน เชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนา
คุณภาพช ีวิต โดยใช ทร ัพยากรและเคร ือข ายวิจ ัย อยางม ีประสิทธิภาพ ท่ีทุกฝ ายม ีสวนรวม” เพ ื่อให บรรล ุตามวิส ัยท ัศน และพันธ
ก ิจการวิจ ัยของชาติ (พ. ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



 

๑๐ 

 

แผนแมบทการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

โดยมีการ กําหนดเป าหมายไว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉ บับ ท่ี  ๑๒ และกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป 

ท่ีมุงเนนการพัฒนาคน การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดังน้ี  

กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

- ความมั่นคง 
- ความสามารถในการแขงขัน 
- การพัฒนาคน 
- การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 
- การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- การพัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครัฐ 
- เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ๑๒ 

- การพัฒนาคน 
- ลดความความเหลื่อมล้ําในสังคม 
- การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
- เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- ความมั่นคง 
- ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
- การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน 
- วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม 
- การพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
- การตางประเทศและภูมภิาค 
 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยของแผนแม่บทการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 จากนโยบายและแผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยดังกลาว สถาบันวิจัยพุทธศาสตรและสวนงานตางๆ ท่ีเก่ียวของจึงกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การพัฒนาองคความรูและผลงานวิจัยเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การพัฒนานักวิจัย การเสริมสรางจริยธรรมการวิจยั และเครือขายการวิจัยท้ังในระดบัชาติและนานาชาต ิ
ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การจัดการความรู การเผยแพรและการประยุกตใชองคความรูและผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูดวยองคความรูและกระบวนการวิจัยอยางสรางสรรค  
ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การพัฒนาระบบการบริหารการวิจยั กองทุนการวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การพัฒนาการเรียนการสอน ฐานขอมูลวิจัย และการเช่ือมโยงระบบฐานขอมลูเพ่ือสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ 
                      การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  : การพัฒนาองคความรูและผลงานวิจัยเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 เปาประสงค เพ่ือการพัฒนาองคความรู รูปแบบและกระบวนการวิจัย ผลงานวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ โดยมุงไปสูความเปนเลิศ

ทางการวิจัยตามหลักพระพุทธศาสนา สงเสริมและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีเปนระบบและไดมาตรฐานการวิจัย รวมท้ังสงเสริมการ

สรางสรรคองคความรู ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ การสรางนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกลยุทธ ดังน้ี 

  ๑. พัฒนาองคความรู ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการท่ีครอบคลุมทุกกลุมความรูและ
ศาสตรสมัยใหม  



 

๑๑ 

 

แผนแมบทการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

   ๒. พัฒนานวัตกรรมและผลงานสรางสรรคท่ีเปนองคความรูเพ่ือตอทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมทางสังคมท่ีสามารถ
สรางสรรคสังคมอุดมปญญา 

  ๓. สงเสริมและพัฒนาการวิจัยเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ิน การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม กิจการคณะสงฆ และการพัฒนาสังคมตามแนวพุทธ 

  ๔. ส งเสร ิม อนุร ักษ และพ ัฒนาการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณคาทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม จร ิยธรรม ศ ิลปว ัฒนธรรม
และเอกล ักษณทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

  ๕. การสงเสริมการวิจัย การเรียนรู และการดํารงวิถีชีวิตตามวิถีพุทธ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การพัฒนานักวิจัย การเสริมสรางจริยธรรมการวิจัย และเครือขายการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

   เปาประสงค เพ่ือพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการวิจัยของคณาจารย นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการ
เสริมสรางจริยธรรมการวิจัยในระดับสากล เพ่ือเสริมสรางเครือขายการวิจัย การพัฒนาเครือขายการวิจัยในพ้ืนท่ี และสรางหองปฏิบัตกิาร
วิจัยทางสังคม (Social Lap) โดยมีกลยุทธ ดงัน้ี 
  ๑. การพัฒนาขีดสมรรถนะและศ ักยภาพทางการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของ
หลักพุทธธรรมและธรรมาภ ิบาล 
  ๒. การสงเสริมจริยธรรมการวิจัย 
  ๓. การพัฒนาองคประกอบ ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการการวิจัยในมนุษยเชิงพุทธ 
  ๔. การยกระดับการวิจัยใหมีมาตรฐานสากล 
  ๕. การเสรมิสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  
  ๖. การเสรมิสรางมาตรฐานการวิจยัท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
  ๗. การพัฒนาเครือขายการวิจัยในพ้ืนท่ีและการเสรมิการวิจยัทางสังคม (Social Lap) 
  ๘. การประชุมสมัมนาวิจยัในระดบัชาติและนานาชาต ิ

 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การจัดการความรู การเผยแพรและการประยุกตใชองคความรูและผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆ 

   เปาประสงค เพ่ือบูรณาการองคความรูและกระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย กิจการคณะสงฆ 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการดานการวิจัยแกสังคม และการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีกลยุทธดังน้ี 

  ๑. การบูรณาการองคความรูและกระบวนการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนในระดับตางๆ ภายในมหาวิทยาลยัและ
เครือขายการศึกษา  
  ๒. การบูรณาการผลงานวิจัยและกระบวนการวิจยัเพ่ือสนับสนุนกิจการคณะสงฆ  
    ๓. การใชองคความรูกระบวนการวิจัยเพ่ือการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  
  ๔. การบริการวิชาการดานการวิจยัแกสังคม และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเสริมสรางสงัคมแหงการเรียนรูดวยองคความรูและกระบวนการวิจัยอยางสรางสรรค  
 
    เปาประสงค เพ่ือการพัฒนาชุดความรูและแนวปฏิบัติท่ีตอบสนองความตองการของสังคมในลักษณะของศูนยการเรยีนรูและ
เครือขายวิชาการ (excellence center) และการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรคเพ่ือสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู โดยมีกลยทุธ 
ดังน้ี 
  ๑. สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาต ิ
  ๒. สงเสริมใหผลการวิจัยไดรับการอางอิง การนําเสนอ การนําไปใช การตีพิมพ และไดรับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติ 



 

๑๒ 

 

แผนแมบทการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

  ๓. พัฒนาวารสารของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรท่ีไดมาตรฐานระดับสูง 
  ๔. การสรางและพัฒนาศูนยวิชาการ (excellence center) 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การพัฒนาระบบการบริหารการวิจัย กองทุนการวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
  เปาประสงค : เพ่ือสงเสริมและปฏิรูประบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล โดยการ
บร ิหารจ ัดการความรู การสงเสรมิการเรียนรู การพัฒนานวัตกรรมและภูมิป ัญญาบูรณาการของมหาวิทยาลัยสู การใช ประโยชนในมิติท่ี
หลากลาย โดยมีกลยุทธ ดังน้ี 
  ๑. พัฒนาระบบการบรหิารการจัดการงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ
  ๒. การว ิเคราะหและประเม ินผลการพัฒนาศ ักยภาพและความสามารถด านการว ิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีม ีประสิทธิภาพ 
  ๓. การบรหิารความเสีย่ง การบริหารจ ัดการความรู การวิเคราะหผลงานว ิจัย นวัตกรรมและภูมิปญญาบูรณาการเ พ่ือ
นําสู การใชประโยชนท่ีหลากหลาย 
  ๔. การเสรมิสรางองคกรแหงการเรียนรูบนพ้ืนฐานของการวิจัย 
 
ยุทธศาสตร ท่ี  ๖ : การพัฒนาการเรียนการสอน ฐานข อมู ลวิจั ย และการเชื่ อมโยงระบบฐานข อมู ลเพ่ื อส น อ ง พัน ธกิ จ 
        ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 
  เปาประสงค เพ่ือการพัฒนาการจัดการองคความรูและการเผยแพรการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ เพ่ือให เก ิด
ประโยชนตอการพัฒนาจิตใจและสังคม รวมท้ังการนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ เชิงพาณ ิชย  เชิงนโยบาย ประโยชนตอสาธารณะ และ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมีกลยุทธ ดังน้ี   
     ๑. การพัฒนาการวิจัยและการจัดการองคความรูทางพระพุทธศาสนา หลักพุทธธรรม การวิเคราะหคัมภีรในเชิงบูรณาการ
กับศาสตรตางๆ 
  ๒. สงเสริมและสนับสนุนการนําองคความรูจากการวิจัยไปใชในการเรียนการสอน การพัฒนาบุคคลและสังคมท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
  ๓. การพัฒนาระบบฐานขอมลูการวิจัย นักวิจัย ผูเช่ียวชาญการวิจัย เพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชนทองถ่ิน 
  ๔. เช่ือมโยงการวิจัยกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goal) 
  ๕. การพัฒนาระบบเครือขายและเทคโนโลยีเพ่ือการวิจยั 
 
เปาหมายการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรประจําป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 จากยุทธศาสตรและเปาหมายดังกลาวสามารถนํามาประยุกตเปนตาราง เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเปาหมายของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังน้ี 

ระดับของเปาหมาย เปาหมาย 

ระดับนานาชาต ิ - มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีบทบาทและมสีวนรวมในการวิจัยดาน
พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการรวมกับมหาวิทยาลยัและองคกรนานาชาติ   

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมาตรฐานการวิจัย และมีมาตรฐานดาย
จริยธรรมการวิจัยและวิชาการดานพระพุทธศาสนาในระดับสูง และไดรับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติวา สามารถเสรมิสรางการวิจัยและการเรียนรูทางดาน
พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการและมีผลงานเผยแพรในระดับนานาชาติ  



 

๑๓ 

 

แผนแมบทการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 ระดับของเปาหมาย เปาหมาย 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีบทบาทในการสงเสริมความสัมพันธอัน
ดีกับประเทศเพ่ือนบานในดานการวิจัยและการสงเสรมิพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถรวมการจัดการวิจัยและ
การศึกษากับมหาวิทยาลัย/องคกรท่ีเก่ียวของในภูมิภาค  

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถพัฒนาความรวมมือในดานการ
ปริวรรตและแปลคมัภรีทางพระพุทธศาสนากับประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสามารถ
สงเสริมเพ่ือการพัฒนาองคความรูทางพระพุทธศาสนา 

ระดับประเทศ - มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรับการยอมรับจากสังคมไทยในดาน
การจัดการวิจัยและการศึกษาดานพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการในระดับสูง 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถเปนกลไกสําคญัท่ีนําไปสูการ
เสรมิสรางความรูและจริยธรรมดานการวิจัยตอสังคมไทย 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถจดัระบบการวิจยัเพ่ือใหคณะสงฆ 
นิสิตและประชาชนท่ัวไปนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางและมปีระสิทธิภาพ 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถบริหารจัดการงานวิจัยและการ
พัฒนาองคกรตามหลักความโปรงใสหลักธรรมาภิบาลไดอยางมีประสทิธิภาพ และมี
สวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลยัและการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิจัยไดใน
ระดับดี รวมท้ังมีชุดความรูจากการวิจัยท่ีมีคณุภาพ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มีมาตรฐานทางวิชาชีพและ
มาตรฐานการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
และการแบงปนทรัพยากรระหวางองคกรโดยใชหลักการ เกง และ ด ี

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสรางสรรคงานวิจัยและจัดใหมี
การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาไดอยางเหมาะสม โดยสามารถผลติผล
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการไดตามมาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถพัฒนานักวิจัยอยางตอเน่ืองและ
มีเครือขายงานวิจยัท่ีสรางสรรค 

ระดับบุคคลและสถาบัน - คณาจารยและบุคลากรของมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการเสรมิสราง
ความเขมแข็งทางวิจัยไดในระดับดี รวมท้ังมีชุดความรูจากการวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

- มีมาตรฐานทางวิชาชีพ และมีความมั่นคงทางสวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหอยาง
เหมาะสม 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการสงเสริมและการพัฒนาทางการวิจัย ความรู และ
ทักษะในการปฏิบัติการวิจัยอยางตอเน่ือง 

- บุคลากรของมสีวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลยัและการเสรมิสรางความเขมแข็ง
ทางวิจัยไดในระดับดี รวมท้ังมีชุดความรูจากการวิจัยท่ีมีคณุภาพ 

- สามารถผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัยไดระดับดีและมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
ในทางวิชาการในระดับประเทศและสามารถสรางสรรคผลงานวิจัยและการ



 

๑๔ 

 

แผนแมบทการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

ระดับของเปาหมาย เปาหมาย 

สรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด โดยมีผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕-๑๐ ตอป 

- คณาจารยและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการ
เสรมิสรางความเขมแข็งทางวิจัยไดในระดับดี รวมท้ังมีชุดความรูจากการวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 
 

เกณฑบงช้ีการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามแผนแมบทการวิจัย 

(๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 เกณฑบงชี้การวิจัยตามแผนแมบทการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้

เปนจัดทําข้ึนในภาพรวมของการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและเปาหมายโดยมีเกณฑบงชี้ ดังนี ้

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

เป
าป

ระ
สง

ค 

ตัวชี้วัด 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 

๑ ๑ 

ผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป ของ

ผลงานวิจัยในปงบประมาณท่ีผานมา (ป 

๒๕๕๙ จาํนวน ๒๐๘ โครงการ) 

๒๕๐ ๓๐๐ ๓๖๐ ๔๒๐ ๕๐๐ โครงการ        

๒ ๑ 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ไดรับการเสรมิสรางศักยภาพ

ดานการวิจัยไมนอยกวา รอยละ ๕๕ ของ

บุคลากรท้ังหมด  (ป ๕๙ จํานวน ๔๐๐ 

รูป/คน) 

๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐ ๙๐๐ รูป/คน         

๓ ๑ 
จํานวนเครือขายการวิจัยในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  
๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ เครือขาย 

๔ ๑ 
การใชผลงานวิจัยในการเรยีนการสอน 

รอยละ ๓๐ ผลงานวิจยั/ปงบประมาณ 
๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

 

รอยละ 

 

๔ ๑ 
การใชผลงานวิจัยการพัฒนางานรอยละ 

๒๐ ของผลงานวิจัย/ปงบประมาณ 
๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ รอยละ 



 

๑๕ 

 

แผนแมบทการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 
ยุท

ธศ
าส

ตร
 

เป
าป

ระ
สง

ค 
ตัวชี้วัด 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 

๔ ๑ 
การใชผลงานวิจัยในการพัฒนาสังคมรอย

ละ ๑๐ ของผลงานวิจัย/ปงบประมาณ 
๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ รอยละ 

๕ ๑ 

การใชผลงานวิจัยในการพัฒนากิจการ

คณะสงฆรอยละ ๑๐ ของผลงานวิจัย

ท้ังหมดในปงบประมาณ 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ รอยละ 

๕ ๑ 

จัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพผลงานวิจยัอยาง

นอย ๑ หัวเรื่องท่ีไดรับการบรรจุไวใน

รายช่ือศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 

(Thai – journal Citation Index :TCI) 

๑ ๑ ๑ ๒ ๒ เลม 

๕ ๑ 

เผยแพรผลงานทางวิชาการและงาน

สรางสรรครอยละ ๕๐ ของงานวิจัยใน

ปงบประมาณ 

๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ รอยละ 

๕ ๑ 
มีสวนรวมและสรางเวทีเผยแพรงานวิจัย

ท้ังระดับชาติหรือนานาชาต ิ
๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ เวที 

๕ ๒ 

ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงหรือตพิีมพใน

ระดับชาติ หรือนานาชาตริอยละ ๓ ของ

ผลงานวิจัยท้ังหมดในปงบประมาณ 

๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ รอยละ 

๖ ๒ 

บุคลากรหรือสวนงาน ไดรับรางวัล

ทางการวิจัย ระดบัชาติหรือนานาชาติ ป

ละ ๓ รางวัล 

๓ ๔ ๕ ๖ ๗ รางวัล 

๖ ๒ 

บุคลากรหรือสวนงานไดรับการยกยอง

ทางการวิจัยรอยละ ๑ ของบุคลากร

รวมท้ังมหาวิทยาลัย 

๑ ๑.๕ ๒.๐ ๒.๕ ๓.๐ รอยละ 

๖ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีระบบงานวิจัยตามวงจร PDCA 

 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ วงจร 



 

๑๖ 

 

แผนแมบทการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

เป
าป

ระ
สง

ค 
ตัวชี้วัด 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 

๗ ๒ มีระบบฐานขอมลูงานวิจัย ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ ระบบ 

๗ ๒ 

มีการจัดตั้งหนวยวิจัยประจําสวนงาน 

หองปฏิบัติการวิจยั / เจาหนาท่ีวิจัย / 

นักวิชาการ / ผูทรงคณุวุฒิประจาํสวนงาน 

๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ สวนงาน 

         

 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การพัฒนาองค

ความรู และผลงานวิจัยเ ชิง พุทธ

บูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เพ่ือการพัฒนาองคความรู รูปแบบและ

กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัยเชิงพุทธ

บูรณาการ โดยมุ งไปสูความเปนเลิศ

ทางการวิจัยตามหลักพระพุทธศาสนา 

ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร วิ จั ย ข อ ง

มหาวิทยาลัยท่ีเปนระบบและไดมาตรฐาน

การวิจัย รวมท้ังสงเสริมการสรางสรรค

องคความรู ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ การ

สรางนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

- รอยละ ๔๐ ผลงานวิจัยท่ีตอบโจทยการพัฒนา

ประเทศ 

- รอยละ ๓๐ ผลงานวิจัยท่ีตอบสนองพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

- รอยละ ๓๐ ผลงานวิจัยเพ่ือความมั่นคงของ

พระพุทธศาสนา ธํารงศีลธรรม ฯลฯ 

- รอยละ ๕๐ เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAR) แบบ

มีสวนรวม 

-  ร อ ย ล ะ  ๒ ๐  เ ป น ง า น วิ จั ย ท่ี ส ร า ง ก า ร

เปลี่ยนแปลงของสังคมและมีนวัตกรรม  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การพัฒนานักวิจัย 

การเสริมสรางจริยธรรมการวิจัย 

แ ล ะ เ ค รื อ ข า ย ก า ร วิ จั ย ท้ั ง ใ น

ระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมี นักวิจัย ท่ีมีคุณภาพ มี

จริยธรรมและมาตรฐานการ วิจั ย ใน

ระดับสูง และมีเครือขายความรวมมือการ

วิจัยท้ังในและตางประเทศ  

-  จํ านวนนักวิจัย เ พ่ิม ข้ึนรอยละ ๑๐ จาก

คณาจารยมหาวิทยาลัยจากปฐาน 

- รอยละ ๑๑ มีการดําเนินการตามจริยธรรมการ

วิจัยและวิจัยในมนุษย 

-  ร อยละ  ๕  ของ เครื อข ายการ วิจัย ท้ั งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 



 

๑๗ 

 

แผนแมบทการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การจัดการความรู 

การเผยแพรและการประยุกตใชองค

ความรูและผลงานวิจัยเ พ่ือการ

พัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆ 

 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการความรูทางการ

วิจัย มีการเผยแพรผลงานวิจัย และการ

สงเสริมการประยุกตใชผลงานวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

- รอยละ ๘๐ ของงานวิจัยท่ีไดนําไปสูการจัดการ

ความรู 

- รอยละ ๘๐ ของผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับชาติ/นานาชาติ 

- รอยละ ๘๐ ของงานวิจัยท่ีไดรับการนําไปใช

ประโยชนจากชุมชนและประชาคมในสังคม   

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเสริมสราง
สังคมแหงการเรียนรูดวยองคความรู
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย อ ย า ง
สรางสรรค  
 

-  มหาวิทยาลัยมีผลงานการสรางสรรค 

นวัตกรรมการวิจัย และสนับสนุนภาคี

วิชาการวิจัย (Think Tank)  ในการ

สรางสรรคสังคมอุดมปญญา 

- รอยละ ๑๐ ของผลงานวิจัยท่ีนําไปสูชุดความรู

และการสรางสรรค 

- รอยละ ๑ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ Exchange 
Program และ Visiting Professor 

- รอยละ ๕ ของผลงานการวิจัยในลักษณะสห

วิทยาการรวมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและ

นานาชาติ 

- รอยละ ๕ ของการวิจัยท่ีตอบโจทยสังคม  

(Hot Issue) 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การพัฒนาระบบ
การบริหารการวิจัย กองทุนการวิจัย
และงานสรางสรรคท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

- มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการ

บริหารการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสท่ี

สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยการพัฒนาท่ียั่งยืน 

- มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งและการบริหาร

กองทุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

สรางคุณคาและการเรียนรูของสังคม 

- รอยละ ๔ ของระบบการบริหารงานวิจัยท่ี

เปนไปตามการประกันคุณภาพ 

- รอยละ ๒๕ ของสวนงานท่ีมีมีการจัดตั้งและ

บริหารกองทุนการวิจัย 

- รอยละ ๒๐ ของสวนงานท่ีมีการพัฒนาพ้ืนท่ี

การวิจัย Social lap 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การพัฒนาการ
เรียนการสอน ฐานขอมูลวิจัย และ
การเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลเพ่ือ
สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการองคความรู 

ผลการวิจัย และงานสรางสรรคเพ่ือการ

เรียนรูพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ การ

สนับสนุนเรียนการสอน งานสรางสรรค 

การพัฒนาสังคม กิจการคณะสงฆ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

- รอยละ ๘๐ งานวิจัยท่ีนําไปสูการเรียนการสอน 

- รอยละ ๒๐ ของสวนงานท่ีมีการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลการวิจัย 

- รอยละ ๒๐ ของสวนงานท่ีมีการนําเทคโนโลยี

เพ่ือการวิจัย 

- รอยละ ๒๐ ของสวนงานท่ีมีการพัฒนาเปน



 

๑๘ 

 

แผนแมบทการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด 

รวมท้ังเปนศูนยบริการขอมูลเพ่ือการวิจัย

และการพัฒนาดานพระพุทธศาสนาและ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ศูนยบริการขอมูลเพ่ือการวิจัยและการสงเสริม

พระพุทธศาสนาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

ส่วนที� 

 
๐๓ 

 

ของแผนแม่บทการวิจัย 



 

๒๐ 

 

แผนแมบทการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

ส่วนที� ๓ กลไกการติดตามและประเมินผลแผนแมบ่ทการวิจัย   

รูปแบบและระบบการติดตามและประเมินผล 

 เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว  สถาบันวิจัยพุทธศาสตรไดกําหนดกลไกการติดตามและประเมินผล

แมบทการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไว ดังตอไปน้ี 

  )   แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา๑ การวิจัยเพ่ือมีหนาท่ีในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

     ) นํา๒ แมบทการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาใชเปนแนว

ทางการบริหารตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี  ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  )  สงเสริมให๓ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิยาลัยใหรับทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ 

 )  พัฒนาระบบและกลไกลการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาทุกดานตามแผนท่ี๔ กําหนดไว  

 )  มีระบบการปรับและพัฒนาแผน๕ แมบทการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนระยะๆ ใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอมและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

 )  สนับสนุนใหสวนงานของ๖ มหาวิทยาลัยทําแผนเพ่ือปฏิบัติการใหสอดคลองแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและตรงตามนโยบาย

ของรัฐบาล 

  )  สงเสริมและพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลในระบบสารสนเทศ๗ การวิจัย  

กลไกการปฏิบัติงานตามแผน 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีกลไกการปฏิบัติงานตามแผน ดังน้ี 

๑. มอบหมายใหสถาบันวิจัยพุทธศาสตรจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาและคณะกรรมการกํากับดูแลนโยบาย
และแมบทการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือผลักดันใหมีการดําเนินการตามแผน  และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป   

๒. คณะกรรมการจัดทําแผนเสนอตอคณะกรรมการการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
๓. ใหสถาบันวิจัยพุทธศาสตรแจงบุคลากรใหรับทราบและปฏิบัติตามแผน 
๔. บุคลากรทุกสวนงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดกําหนดไว 
๕. บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 
๖. ใหสถาบันวิจัยพุทธศาสตรทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๗. ใหสถาบันวิจัยพุทธศาสตรนําผลการประเมินมาใชพัฒนาหนวยงาน 
๘. ใหสถาบันวิจัยพุทธศาสตรรายงานผลการปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 



 

๒๑ 

 

แผนแมบทการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

  

มาตรฐานและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

  ๑) ใหคณะกรรมการการวิจัยดําเนินการเพ่ือจัดทํามาตรฐานและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนพัฒนา 
  ๒) จัดสรางมาตรฐานและตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาฯ 
  ๓) ติดตามและประเมินผลการปฏบัิติงานตามแผนท่ีกําหนดไว 
    ) สรุปวิเคราะหการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว๔  
สรุป 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

จุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕ ไดทรงสถาปนาข้ึนเพ่ือเปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูง สําหรับพระภิกษุ

สามเณรและคฤหัสถท่ัวไป มหาวิทยาลัย มีปณิธานอันมั่งคงในการท่ีจะเปนศูนยรวมแหงวิทยาการดานตางๆ ท่ีมีคุณคาตอมวลมนุษย มุงมั่น

ในการทําหนาท่ีใหการศึกษา คนควา วิจัย แสวงหาความรู เก่ียวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนาและประยุกตเขากับศาสตรสาขาตางๆ อัน

จะเปนประโยชน ตอการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนาใหนําไปสูความเปนเลศิทางวิชาการ และความเปนสากล อีก

ท้ังจะทําหนาท่ีเปนแหลงใหบริการความรูเก่ียวกับกับวิชาการทางพระพุทธศาสนา ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะกอใหเกิดการพัฒนา

มวลมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับของรัฐบาลและเปนนิติบุคคล

เนนจัดการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนา สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรี ระดับ

ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก นอกจากน้ัน ยังมีภารกิจในดานการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ

การสงเสริมพระพุทธศาสนา  

 ดังน้ัน ภายใตแผนแมบทการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเช่ือมั่นไดวาจะนําไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตรตามปณิธานท่ีกําหนดไววา  “ศูนยกลางการวิจัยพระพุทธศาสนา บูรณา

การกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและปญญาในระดับชาติและนานาชาติ” และบรรลุตามพันธกิจดานท่ี ๒ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 

คือ การวิจัยและพัฒนาความรูท่ีสรางสรรคและเกิดประโยชนตอสังคม การสงเสริมพระพุทธศาสนาและการใหบริการแกสังคมดวยมาตรฐาน

แหงความรูและจิตสํานึกในคุณธรรม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของไทยใหเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตและการจัดการทางสังคม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓ 

 

แผนแมบทการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทการวิจัย 

 



 

๒๔ 

 

แผนแมบทการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

 



 

๒๕ 

 

แผนแมบทการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 ภาพประกอบการจัดทําแผนแมบท 

 

 

 



 

๒๖ 

 

แผนแมบทการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

 



 

  

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหสัไปรษณยี ๑๓๑๗๐ 
Tel: ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๗๒-๓  Email: budrsin@mcu.ac.th   
website: http://bri.mcu.ac.th 
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