แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพทุ ธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

กลุมงานวางแผนและงบประมาณ สํานักงานวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รวบรวม/จัดทํา

คํานํา
การจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒ นาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ซึ่งตอเนื่องจากแผนพัฒ นาระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยคําสั่งวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช ที่ ๓๓/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชระยะที่ ๑๒
คณะกรรมการไดดําเนินการจัดประชุมสัมมนากําหนดกรอบนโยบายในโครงการเตรียมความพรอมจัดทํารางแผนพั ฒ นาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะที่ ๑๒
ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชไว ๕ ยุทธศาสตร ซึ่งสอดคลองกับปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน และ พันธกิจของวิทยาลัย ประกอบดวย
๑. พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ
๒. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหมีคุณภาพในระดับชาติ
๓. พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
๔. พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
๕. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชระยะที่ ๑๒ และผูที่มี
สวนรวมในการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะที่ ๑๒ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ฉบับนี้ จะอํานวยประโยชนใหทุกสวนงานของวิทยาลัย
สงฆพุทธชินราช ใหเปนกรอบและแนวทางในการวางแผนการบริหาร และการปฏิบัติงานของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชตอไป
กลุมงานวางแผนและงบประมาณ สํานักงานวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ ๑

สวนที่ ๒

บทนํา
๑.๑ ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
๑.๒ ผลการดําเนินการภาพรวม
๑.๓ สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
๑.๔ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑.๕ การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT)
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๒.๑ สุภาษิตประจําวิทยาลัย
๒.๒ ปณิธานประจําวิทยาลัย
๒.๓ ปรัชญาประจําวิทยาลัย
๒.๔ วิสัยทัศนประจําวิทยาลัย
๒.๕ พันธกิจประจําวิทยาลัย
๒.๖ เอกลักษณประจําวิทยาลัย
๒.๗ อัตลักษณประจําวิทยาลัย

หนา
ก
ข
ง
๑
๑
๗
๙
๑๖
๑๘
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๒๔
๒๔
ข

สวนที่ ๓

สวนที่ ๔
สวนที่ ๕

๒.๘ อัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
๒.๙ วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๒
๒.๑๐ ยุทธศาสตร ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๒
๒.๑๑ เปาประสงค ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๒
๒.๑๒ รายละเอียดแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะที่ ๑๒
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรม
โครงสรางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะที่ ๑๒
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
ประเด็นยุทธศาสตร (๕) เปาประสงค (๑๒) ตัวชี้วัด (๒๗) กลยุทธ (๓๒) โครงการ/กิจกรรม (๖๔)
การนําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชฯ สูการปฏิบัติ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ภาคผนวก ข ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

หนา
๒๔
๒๕
๒๕
๒๕
๒๘
๔๐
๔๑
๔๒
๔๕
๖๙
๗๓
๗๔
๗๗

ค

บทสรุปผูบริหาร
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราช มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในช ว งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ดวยแผนพัฒ นาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒ นาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จึงเปนการสมควรตองมีการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีวัตถุประสงคดังนี้
๑. เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัยทุกสวนงานไดมีความรู ความสามารถ และเขาใจในการจัดทําตัวชี้วัดและคาเปาหมายแผนพัฒนาวิทยาลัย
๒. เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการกําหนดคาเปาหมายตามแผนของวิทยาลัย
๓. เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัยไดไปกําหนดการคาเปาหมายในระดับสวนงานลงในแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒
สรุปผลการดําเนินการประชุมจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยสังเขป
ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑ ในการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมพุทธชินราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช ผูบริหารและคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งทุกรูป/คน ไดรวมกันวางกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
โดยมองภาพรวมของแผนฯ ที่ผานมาวาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด และมองในอนาคตวา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ในอีก ๕ ปขางหนาจะมีแนวโนมไปในทิศทาง
ใด ในดานตางๆ ดังนี้
๑. ประชุมคณะทํางานฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๑ บทบาทและหนาที่คณะทํางานฯ
๑.๒ พิจารณารางปฏิทินการดําเนินการ
๑.๓ การมอบหมายการจัดเตรียมและหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการทบทวนและจัดทําแผนฯ
ง

๑.๔ การพิจารณาวิเคราะหกลุมทุกสวนงานและวิธีการมีสวนรวม
๒. กําหนดตําแหนงคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒
๓. วิเคราะหสภาพปญหาของวิทยาลัย โดย SWOT Analysis ยุทธศาสตรเฉพาะดาน
๓.๑ ความตองการเชิงยุทธศาสตร
๓.๒ SWOT Analysis
๓.๓ รางนโยบาย
๓.๔ รางแผนพัฒนา
๔. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนจัดเก็บขอมูลจากทุกสวนงานครบถวน
ครั้งที่ ๒ ประชุมคณะดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉบับที่ ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการ
กํากับนโยบายและแผน ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมชั้นลาง อาคารพระพุทธชินสีห วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ไดมีการติดตามผล
ตามกรอบแนวคิดครั้งแรก ที่ไดมอบใหแตละสํานักงาน ไปวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แลวนําเสนอที่ประชุม
ครั้งที่ ๓ ประกาศใชแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ประชุม
ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่ อวั น ที่ ๑๗ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองประชุมพุ ทธชิน ราชวรธาดา วิทยาลัย สงฆพุท ธชิน ราช และเผยแพร แผนฯ ให แกคณะ/หน วยงานของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานภายนอก ใหทุกสวนงานไดรับทราบตามชองทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด และการนําแผนพัฒนาสูการปฏิบัติ
ดังที่กลาวมาขางตน จัดพิมพสําหรับผูบริหาร บุคลากรวิทยาลัยใชประกอบเปนคูมือการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของ
สวนงานตอไป

จ

สวนที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดิมมีฐานะเปนโครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร ตั้งอยูที่วัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๔๑ เมื่อวันที่
๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ในปการศึกษา ๒๕๔๑
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ประชุมมี
มติอนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกจริยศึกษา
ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติ
ยกฐานะหองเรียนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเปนวิทยาลัย
ในนามวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และไดมีขอกําหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช พุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยใหตราขอ กําหนดไว ดังนี้
“ใหจัดตั้งวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช โดยยกฐานะหองเรียนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเปนวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ตั้งแตวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป” มีฐานะเปนนิติบุคคล มีการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หนา ๖๐ เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๔ วัน ที่ ๒ มิ ถุนายน ๒๕๔๘โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให การศึกษา วิจัย สงเสริมพระพุทธศาสนา และใหบ ริการทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ประชุมมี
มติอนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหเปดวิทยาลัยสงฆพุทธ ชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ประชุมมี
มติอนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สําหรับคฤหัสถ)
ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่
ประชุมมีมติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกบริหารรัฐกิจ
(สําหรับคฤหัสถ)
ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่
ประชุมมีมติอนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ณ วัดทานา อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแตนั้นเปนตนมาจนถึงปจจุบัน
ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่
ประชุมมีมติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (สําหรับบรรพชิต)
ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่
ประชุมมีมติอนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สําหรับ
คฤหัสถ) คณะมนุษยศาสตร ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒
ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่
ประชุมมีมติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ณ วัดหมอนไม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
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ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดยายสถานที่เรียนจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารไปที่
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ซึ่งตั้งอยูที่ ๒๑๗ หมู ๖ บานหนองไผลอม ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทําพิธีเปดอาคารเรียนหลังใหม เมื่อวันที่ ๒๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไดรับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย คณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชเจาคณะใหญหนเหนือ เปนประธานในพิธีเปด
อาคารเรียน
ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันศุกรที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่
ประชุมมีมติอนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ)
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นายก
สภามหาวิทยาลัย จึงประกาศไวดังตอไปนี้ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติ ใหวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกสังคมศึกษา (คฤหัสถ) และวิชาเอกการสอนภาษาไทย (บรรพชิตและคฤหัสถ)
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายกสภา
มหาวิทยาลัย จึงประกาศไวดังตอไปนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปด
สอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ)
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปดสอนในปจจุบัน
ที่
สาขาวิชาที่เปดสอน
๑.
ปรัชญา
๒.
ภาษาอังกฤษ
๓.
พระพุทธศาสนา
๔.
รัฐประศาสนศาสตร
๕.
สังคมศึกษา
๖.
การสอนภาษาไทย

สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๒๑๗ หมู๖ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
,,
,,
,,
,,
,,

หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่เปดสอนในปจจุบัน
ที่
สาขาวิชาที่เปดสอน
๑.
พระพุทธศาสนา

สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๒๑๗ หมู๖ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หนา ๔

โครงสรางการบริหารวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ที่ปรึกษาผูอํานวยการ

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
เลขานุการรองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

กลุมงานวางแผนและ
งบประมาณ
- งานนโยบายและ
แผนพัฒนาวิทยาลัย
- งานงบประมาณ
- งานวิจัยสถาบัน
- งานสารสนเทศ
- งานติดตามประเมินผล
งานประจําป
กลุมงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
- งานยานพาหนะ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน

เลขานุการผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการฝาย
วิชาการ
ผูอํานวยการ
สํานักงานวิชาการ

ผูอํานวยการ
สํานักงานวิทยาลัย
กลุมงานบริหาร
- งานธุรการ
- งานบุคคลและสวัสดิการ
- งานประชาสัมพันธ
- งานเลขานุการผูบริหาร
- งานพิธีการงานประชุม
- งานนิติการ
- งานกองทุนพัฒนาวิทยาลัย
- งานกีฬาและนันทนาการ

คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพยสิน

หลักสูตร
- สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร

หนวยวิทยบริการ
บัณฑิตศึกษา
- สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
- เจาหนาที่ประจําศูนยฯ
กลุมงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา
- งานวางแผนและพัฒนางานวิจัย
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานหลักสูตรและสงเสริม
ประสิทธิภาพการสอน
- งานตําราและเอกสารทางวิชาการ

เลขานุการรองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ
กลุมงานทะเบียนและวัดผล
- งานทะเบียนและวัดผล
- งานกองทุนการศึกษา
กลุมงานหองสมุดและ
สารสนเทศ
- งานหองสมุด
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมงานบริการการศึกษา
- งานกิจการนิสิต
- งานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม
- งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
- งานเลขานุการผูบริหาร
- งานบริการวิชาการแกสังคม

หนา ๕

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
๑. พระศรีรัตนมุนี,ดร.
๒. พระครูรัตนสุตาภรณ,ดร.
๓. พระสุธรรมมุนี
๔. พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.
๕. พระครูสุมณฑธรรมธาดา,ดร.
๖. พระศรีสวรรค อมรธมฺโม
๗. ผศ.ดร.ปญญา นามสงา
๘. นายจุมพต ออนทรวง
๙. พระมงคลพัฒนพิธาน (พิพัฒนมงคล)
๑๐. พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ
๑๑. รศ.บุญรักษ ตัณฑเจริญรัตน
๑๒. ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
๑๓. พลโทวิเชียร ไชยปกรณ
๑๔. นายสมชาย เทพรักษ
๑๕. นายวรพล วรสุวรรณโรจน
๑๖. พระครูปลัดเถรานุวัตร, ดร. (สุเทพ)
๑๗. นายดอนลาร เสนา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
**************************************

หนา ๖

๑.๒ ผลการดําเนินการภาพรวม

ยุทธศาสตรที่
๑
๒
๓
๔
๕
รวม

แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
****************************
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
เปาประสงค(จํานวน)
บรรลุ
(จํานวน)
(จํานวน)
๒
๕
๑๔
๙
๑
๕
๑๐
๒
๑
๕
๗
๖
๑
๔
๕
๕
๑
๖
๑๒
๕
๖
๒๕
๔๘
๒๗
คิดเปนรอยละ
๕๔.๑๖

ไมบรรลุ
๕
๘
๑
๐
๗
๒๑
๔๕.๘๔

หนา ๗

8
7
6
5
บรรลุ

4

ไม่บรรลุ

3
2
1
0

ยุทธศาสตร ๑

ยุทธศาสตร ๒

ยุทธศาสตร ๓

ยุทธศาสตร ๔

ยุทธศาสตร ๕

ผลการดําเนินการภาพรวม : แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
มี ๕ ยุทธศาสตร ๖ เปาประสงค ๒๕ กลยุทธ ๔๘ ตัวชี้วัด บรรลุ ๒๗ ตัวชี้วัด รอยละ ๕๔.๑๖ ไมบรรลุ ๒๑ ตัวชี้วัด รอยละ ๔๕.๘๔

หนา ๘

๑.๓ สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
************************************

ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑.๑ รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ดําเนินการ
รอยละ
ตามกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาํ หนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๒ จํานวนหลักสูตรทีท่ ันสมัยและสอดคลองกับ จํานวน/
ความตองการของผูเรียนและสังคม
หลักสูตร
๒.๑ รอยละของอาจารยที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับ
รอยละ
ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด

คาเปาหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๕๐

๒๕๕๕
-

๒๕๕๖
-

-

-

-

๑๐

๑๐

หมายเหตุ

๒๕๕๙
๕๐

ผล
บรรลุ

-

๒

ไมบรรลุ

๑๒

๑๕

๑๗

ไมบรรลุ - ขาดทุนสนับ
สนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
ไมบรรลุ - อาจารยสวน
ใหญเปนอัตรา
จางจึงไมสามารถ
ขอกําหนด
ตําแหนงทาง
วิชาการได
ไมบรรลุ

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๒

๑

๑

๒

๒.๒ รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ตอจํานวนอาจารยทงั้ หมด

รอยละ

๒๐

๓๐

๔๐

๑๘

๒๐

๑

๑

๓

๓.๑ จํานวนหนวยวิทยบริการ หรือวิทยาลัยสงฆ
ที่ไดรับการยกฐานะสวนงาน

แหง

-

-

-

-

๑

หนา ๙

ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ

๑

๑

๓

๑

๑

๓

๑

๑

๓

๑

๑

๓

๑

๒

๔

๑

๒

๔

๑

๒

๔

๑

๒

๕

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๓.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
ปฏิบัติศาสนกิจ ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ป
๓.๓ รอยละของนิสิตที่ไดรับการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา
๓.๔ จํานวนนิสิตทีไ่ ดรับการสงเสริมกิจกรรมการ
พัฒนานิสติ
๓.๕ จํานวนของชมรมนิสิตทีไ่ ดรับการสนับสนุน
พัฒนา
๔.๑ จํานวนรายวิชาที่มีแผนการสอนและ
หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
๔.๒ จํานวนรายวิชาที่มีการพัฒนาและผลิตเปน
สื่อการเรียนการสอนสําหรับคณาจารย
๔.๓ ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอ
โสตทัศนูปกรณสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน
๕.๑ มีผังแมบทของวิทยาลัย

คาเปาหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๘๐
๘๐

รอยละ

๒๕๕๕
๘๐

๒๕๕๖
๘๐

๒๕๕๙
๘๐

ผล
บรรลุ

รอยละ

-

-

-

-

๘๐

บรรลุ

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

บรรลุ

จํานวน

-

-

-

๔

๕

บรรลุ

จํานวน

๕๐

๖๐

๘๐

๘๐

๘๐

บรรลุ

รายวิชา

๕๐

๕๐

๖๐

๖๐

๖๐

บรรลุ

ระดับ

๓.๕๑

๓.๕๑

๓.๕๑

๓.๕๑

๓.๕๑

บรรลุ

จํานวน

-

-

-

๑

-

หมายเหตุ

ไมบรรลุ - ขาดงบประมาณ
ในการดําเนินการ

หนา ๑๐

ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ

๑

๒

๕

๒

๓

๖

๒

๓

๖

๒

๓

๖

๒

๓

๗

๒

๓

๗

๒

๓

๘

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๒๕๕๖
-

คาเปาหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๑

๒๕๕๙
๑

ผล
บรรลุ

หมายเหตุ

๕.๒ มีศูนยปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานในเขต
ภาคเหนือตอนลาง
๖.๑ ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป ของ
ผลงานวิจัยในปงบประมาณทีผ่ านมา
๖.๒ มีตําราวิชาการและงานวิจยั ดาน
พระพุทธศาสนาและปรัชญา
๖.๓ จํานวนเครือขายการวิจัยภายในประเทศ

จํานวน

๒๕๕๕
๑

รอยละ

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

ไมบรรลุ -

จํานวน

๓

๕

๑๐

๑๐

๑๐

จํานวน

-

-

-

๒

๒

๗.๑ จัดทําบทความทางวิชาการหรือบทความ
วิจัยอยางนอย ๗ หัวขอเรื่องที่ไดรับการบรรจุไว
ในบัญชี รายชื่อศูนยดชั นีการอางอิงวารสารไทย
(Thai – journal Citation Index :TCI)
๗.๒ เผยแพรผลงานทางวิชาการหรืองาน
สรางสรรครอยละ ๕๐ ของงานวิจัยใน
ปงบประมาณระดับชาติหรือนานาชาติ
๘.๑ การใชผลงานวิจัยในการเรียนการสอน
พัฒนาตน พัฒนางาน รอยละ ๕๐ ของ
ผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ

จํานวน

-

-

๗

๗

๗

ไมบรรลุ - มีไมครบตาม
เปาหมายที่ตั้ง
ไมบรรลุ - ไมไดดาํ เนิน
โครงการ
ไมบรรลุ

รอยละ

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

ไมบรรลุ

รอยละ

๓๐

๓๐

๓๐

๕๐

๕๐

ไมบรรลุ

หนา ๑๑

ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ

๒

๓

๘

๒

๓

๙

๒
๒
๓

๓
๓
๔

๑๐
๑๐
๑๑

๓

๔

๑๑

๓

๔

๑๑

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๘.๒ การใชผลงานวิจัยในการพัฒนาสังคมและ
การบริหารกิจการคณะสงฆในเขตภาคเหนือ
ตอนลางรอยละ ๑๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดใน
ปงบประมาณ
๙.๑ ผลงานวิจัยไดรบั การอางอิงหรือตีพิมพใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติรอยละ ๑๐ ของ
ผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ
๑๐.๑ มีศูนยวิจัยและระบบการบริหารงานวิจัย
๑๐.๒ มีนักวิจัยประจําสวนงาน
๑๑.๑ รอยละของโครงการที่พัฒนาดานบริการ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาแกคณะ
สงฆและสังคม
๑๑.๒ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการใน
กระบวนการใหบริการวิชาการ
๑๑.๓ รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด

คาเปาหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๑๐
๑๐

รอยละ

๒๕๕๕
๑๐

๒๕๕๖
๑๐

๒๕๕๙
๑๐

ผล
ไมบรรลุ

รอยละ

-

-

-

๑๐

๑๐

ไมบรรลุ

แหง
จํานวน
รอยละ

๑
-

-

๘๐

๑
๔
๘๐

๑
๔
๘๐

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ระดับ

๓.๕๑

๓.๕๑

๓.๕๑

๓.๕๑

๓.๕๑

บรรลุ

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

บรรลุ

หมายเหตุ

หนา ๑๒

ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ

๓

๔

๑๒

๓

๔

๑๓

๓

๔

๑๔

๓

๔

๑๕

๔

๕

๑๖

๔

๕

๑๖

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑๒.๑ จํานวนของระบบฐานขอมูลความสําเร็จ
ของการดําเนินงานแผนพัฒนาระบบขอมูลและ
ระบบการจัดการทรัพยากรองคความรูเพื่อ
ถายทอดวิชาการทั้งทรัพยากรบุคคล ทักษะ
ความชํานาญการ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓.๑ รอยละความสําเร็จของโครงการบริการ
วิชาการแกคณะสงฆหรือสังคมคุณธรรม
๑๔.๑ รอยละของการปฏิบัติตามแผนบริการ
วิชาการแกสังคม
๑๕.๑ รอยละความสําเร็จของโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
แกไขปญหาอยางยั่งยืน ใหเกิดสันติสุขในสังคม
๑๖.๑ จํานวนระบบและกลไกเพื่อการทะนุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
วิทยาลัยและมีประโยชนโดยตรงตอสังคม
๑๖.๒ รอยละของการบูรณาการการทะนุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับการวิจัยหรือ การบริการ
วิชาการ

คาเปาหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๑
๑

รอยละ

๒๕๕๕
๑

๒๕๕๖
๑

๒๕๕๙
๑

ผล
ไมบรรลุ

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

บรรลุ

รอยละ

-

-

๘๐

๘๐

๘๐

บรรลุ

รอยละ

-

-

๘๐

๘๐

๘๐

บรรลุ

จํานวน

-

-

-

๑

๑

บรรลุ

รอยละ

-

-

๘๐

๘๐

๘๐

บรรลุ

หมายเหตุ

หนา ๑๓

ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ

๔

๕

๑๗

๔

๕

๑๘

๔

๕

๑๙

๕

๖

๒๐

๕

๖

๒๐

๕

๖

๒๑

๕

๖

๒๒

๕

๖

๒๒

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑๗.๑ รอยละความสําเร็จดานการสงเสริม
วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูทางพระพุทธศาสนา
และปรัชญา มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย ในเขตภาคเหนือตอนลาง
๑๘.๑ จํานวนหอศิลปเปนแหลงเรียนรูและขอมูล
ทางดานศิลปวัฒนธรรมทางดานพระพุทธศาสนา
๑๙.๑รอยละความสําเร็จของโครงการที่สงเสริม
นิสิตบุคลากรและชุมชนใหดํารงวิถีชีวิตตามแนว
วิถีพุทธหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒๐.๑ จํานวนแผนการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๒๐.๒ ระดับความสําเร็จการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัย
๒๑.๑ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามระบบและกลไกการติดตามประเมินผลอยาง
มีประสิทธิภาพ
๒๒.๑ จํานวนแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ
๒๒.๒ จํานวนของบุคลากรที่มีคณ
ุ วุฒิสูงขึน้

คาเปาหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๘๐

รอยละ

๒๕๕๕
-

๒๕๕๖
-

๒๕๕๙
๘๐

ผล
บรรลุ

จํานวน

-

-

-

๑

-

บรรลุ

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

บรรลุ

จํานวน

๑

๑

๑

๑

๑

บรรลุ

ระดับ

-

-

-

๓.๕๑

๓.๕๑

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

จํานวน

-

-

-

๑

๑

จํานวน

๗

๓

๓

๓

๓

หมายเหตุ

ไมบรรลุ - ไมไดดาํ เนิน
โครงการ
บรรลุ

ไมบรรลุ - ไมไดดาํ เนิน
โครงการ
บรรลุ

หนา ๑๔

ยุทธศาสตร

เปาประสงค กลยุทธ

๕

๖

๒๒

๕

๖

๒๒

๕

๖

๒๓

๕

๖

๒๔

๕

๖

๒๔

๕

๖

๒๕

๕

๖

๒๕

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๒๒.๓ รอยละของบุคลากรประจําไดรับการเขาสู
ตําแหนงสูงขึน้
๒๒.๔รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การศึกษาตอ/
ฝกอบรม/ดูงาน/ประชุม/สัมมนาภายในประเทศ
หรือตางประเทศ
๒๓.๑ รอยละ ความสําเร็จของการจัดสวัสดิการ
แกบุคลากร
๒๔.๑ รอยละของโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
เพื่อการบริหารจัดการ
๒๔.๒ จํานวนระบบสารสนเทศที่ไดรับการ
พัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสําหรับผูบริหาร
๒๕.๑ จํานวนแผนการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณ
ของวิทยาลัย
๒๕.๒ จํานวนมาตรการการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลในการใชจายงบประมาณไดอยาง
โปรงใส ชัดเจน อยางมีประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๒
๒

รอยละ

๒๕๕๕
๒

๒๕๕๖
๒

๒๕๕๙
๒

รอยละ

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

รอยละ

-

-

-

๘๐

๘๐

จํานวน

๑

๒

๔

๔

๔

จํานวน

-

๑

-

๑

๑

จํานวน

-

-

-

๔

๔

หมายเหตุ
ผล
ไมบรรลุ - ไมไดตาม
เปาหมายที่ตั้ง
บรรลุ

บรรลุ
ไมบรรลุ - ไมไดดาํ เนิน
โครงการ
ไมบรรลุ - ไมไดดาํ เนิน
โครงการ
ไมบรรลุ - ไมไดตาม
เปาหมายที่ตั้ง
ไมบรรลุ

หนา ๑๕

๑.๔ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑
*************************
๑.๔.๑ ปญหาในการดําเนินงาน
ปญหาในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑
๑) จํานวนหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม
๒) รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
– ขาดทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
๓) รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยทั้งหมด
- อาจารยสวนใหญเปนอัตราจางจึงไมสามารถขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการได
๔) จํานวนหนวยวิทยบริการ หรือวิทยาลัยสงฆที่ไดรับการยกฐานะสวนงาน
๕) มีผังแมบทของวิทยาลัย - ขาดงบประมาณในการดําเนินการ
๖) ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป ของผลงานวิจัยในปงบประมาณที่ผานมา
๗) มีตําราวิชาการและงานวิจัยดานพระพุทธศาสนาและปรัชญา- มีไมครบตามเปาหมายที่ตั้ง
๘) จํานวนเครือขายการวิจัยภายในประเทศ - ไมไดดําเนินโครงการ
๙) จัดทําบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยอยางนอย ๗ หัวขอเรื่องที่ไดรับ การบรรจุไวในบัญชี รายชื่อศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai –
journal Citation Index :TCI)
๑๐) เผยแพรผลงานทางวิชาการหรืองานสรางสรรครอยละ ๕๐ ของงานวิจัยในปงบประมาณระดับชาติหรือนานาชาติ
๑๑) การใชผลงานวิจัยในการเรียนการสอนพัฒนาตน พัฒนางาน รอยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ
๑๒) การใชผลงานวิจัยในการพัฒนาสังคมและการบริหารกิจการคณะสงฆในเขตภาคเหนือตอนลางรอยละ ๑๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ
๑๓) ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงหรือตีพิมพในระดับชาติ หรือนานาชาติรอยละ ๑๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ
๑๔) จํานวนของระบบฐานขอมูลความสําเร็จของการดําเนินงานแผนพัฒนาระบบขอมูลและระบบการจัดการทรัพยากร
หนา ๑๖

๑๕) ระดับความสําเร็จการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัย - ไมไดดําเนินโครงการ
๑๖) จํานวนแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ - ไมไดดําเนินโครงการ
๑๗) รอยละของบุคลากรประจําไดรับการเขาสูตําแหนงสูงขึ้น - ไมไดตามเปาหมายที่ตั้ง
๑๘) รอยละของโครงการที่ไดรับการสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการ
- ไมไดดําเนินโครงการ
๑๙) จํานวนระบบสารสนเทศที่ไดรับการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสําหรับผูบริหาร
- ไมไดดําเนินโครงการ
๒๐) จํานวนแผนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัย - ไมไดตามเปาหมายที่ตั้ง
๒๑) จํานวนมาตรการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการใชจายงบประมาณไดอยางโปรงใส ชัดเจน อยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔.๒ อุปสรรคในการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
๑. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม โดยเฉพาะขั้นตอนการจัดทําเปาหมายและตัวชี้วัด เพื่อใหครอบคลุม เที่ยงตรงกับการดําเนินงาน และทิศทางที่มหาวิทยาลัย
กําหนด เพื่อแกไขปญหาในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑
๒. ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม โดยการกําหนดเจาภาพ หรือผูรับผิดชอบตอผลผลิตโดยตรง รวมทั้งการจัดทําเครื่องมือในการวิเคราะหติดตามผลการดําเนินการ
การประเมินผล การปรับปรุงผลการดําเนินการ และการรายงานผลการดําเนินการ

หนา ๑๗

๑.๕ การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT)
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********************
จากผลการดําเนินงานที่ผานมาจะพบวาแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ มีทั้งกลยุทธที่บรรลุ
เปาหมายและไมบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้น การวางแผนพัฒนาวิทยาลัยในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงได
วิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมาและสภาพแวดลอมในปจจุบัน สรุปเปนจุดเดน จุดดอย โอกาส และภาวะคุกคามเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness)
จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)

การจัดการศึกษา
๑. วิ ท ยาลั ย มี ชื่ อ เสี ย งในด า นการจั ด การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา และเป น
วิทยาลัยเฉพาะทาง สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกจังหวัดใกลเคียง
๒. วิทยาลัยมีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
๓. วิทยาลัยไดเปดโอกาสทางการศึกษาแกคณะสงฆ สังคม และชุมชน ใหไดรับ
การศึกษาอยางเทาเทียมกัน
๔. วิทยาลัยมีสังคมเปนฐานในการระดมทรัพยากรและมีศักยภาพในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการดําเนินงาน

การจัดการศึกษา
๑. นิสิตมีความแตกตางในดานวุฒิการศึกษา วัยวุฒิ จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนา ทั้งใน
ดานความรู ความสามารถ เจตคติ และทักษะการใชภาษาอังกฤษ
๒. ขาดการแลกเปลี่ยนและสรางเครือขายดานการเรียนการสอนระหวางนิสิต อาจารย
กับสถาบันภายนอก
๓. สัดสวนตําแหนงอาจารยตอตําแหนงวิชาการและสัดสวนอาจารยตอจํานวนนิสิต ยัง
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หนา ๑๘

จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)

การวิจัย

การวิจัย
๔. ขาดงบประมาณสนับ สนุนการวิจัย จึงทําใหความสามารถในการผลิตผลงานทาง
วิชาการและการวิจัยของวิทยาลัยยังไมเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการวิชาการ
การบริการวิชาการ
๕. วิทยาลัยมีบุคลากรทางดานการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา ผาน ๕. ขาดการสรุปและประเมินผลงานบริการวิชาการแกสังคมที่เปนระบบและครอบคลุม
กระบวนการบริการวิชาการและการผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมและคณะสงฆ
การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๖. ขาดการพัฒ นาบุคลากรและแหลงเรียนรูดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมอยาง
จริงจังทําใหการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย
การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
๖. วิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีศักยภาพที่สูงขึ้น และสงเสริม ๗. ระเบียบ ขอบั งคับ ซึ่งเปน เครื่องมือในการบริห ารจัดการยั งไม สอดคลองกับ การ
สวัสดิการแกบุคลากร
บริหารจัดการของทางวิทยาลัย และบางอยางขาดการพัฒนาปรับปรุงใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลง
๘. วิทยาลัยยังขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเขาสูตําแหนงการบริหารอยางเปนระบบ
๙. ไมมีคูมือภาระงานที่ชัดเจน เพื่อการประเมินผลของผูปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรขาด
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

หนา ๑๙

โอกาสการพัฒนา (Opportunity) กับภาวะคุกคาม (Threat)
โอกาสการพัฒนา (Opportunity)
การจัดการศึกษา
๑. คณะสงฆภาค ๕ มีนโยบายสงเสริมการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ จึงเปนโอกาสใหวิทยาลัยไดจัดการเรียนการ
สอนสนองนโยบายดานการจัดการศึกษาของคณะสงฆ
๒. สถานการณทางสังคมของโลกมีความวุนวายเกิดขึ้น ไมมีความสงบ สังคมมีความ
แตกแยก อันเกิดจากปญหาการพัฒนาที่ไมสมดุล เปนโอกาสของวิทยาลัยในการที่จะ
เสนอทางเลือกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ ผานกระบวนการจัดการศึกษา
การบริ ก ารวิ ช าการ การวิ จั ย และการส ง พระสอนศี ล ธรรมทํ า หน า ที่ ก ารสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน
๓. การขยายสวนการจัดการศึกษาออกไปตามจังหวัดใกลเคียง ตามความตองการของ
คณะสงฆ และประชาชนทั่ วไป ช วยให ผูที่ สนใจศึ ก ษาวิ ช าการด านพระพุ ทธศาสนา
ไดรับโอกาสเขาศึกษา
๔. ค า ใช จ า ยในการจั ด การศึ ก ษาไม สู ง เป น ทางเลื อ กให พ ระสงฆ สามเณร และ
ประชาชนทั่วไปเขามาศึกษาไดอยางกวางขวาง
การวิจัย
๕. มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหบุคลากรและลูกจางของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ไดมี
โอกาสเสนอขอทุนเพื่อทํางานวิจัย

ภาวะคุกคาม (Threat)
การจัดการศึกษา
๑. บุคคลที่จะเขามาบรรพชาอุปสมบทมาเปนทายาททางพระพุทธศาสนามีจํานวน
ลดลง อาจทําใหจํานวนนิสิตลดลง
๒. วิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราชซึ่ ง ตั้ ง อยู ใ นจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก มี ส ถานศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษามีจํานวนหลายแหง จึงทําใหมีทางเลือก แกผูที่จะเขาศึกษาในวิทยาลัย
สงฆพุทธชินราชอาจทําใหจํานวนนิสิตคฤหัสถหรือบุคคลทั่วไปลดลง
๓. นโยบายดานการจัดการศึกษาของรัฐบาลขาดเสถียรภาพ ไมชัดเจน

การวิจัย
๔. นโยบายการใหทุนสนั บสนุนการวิจัยไม สอดคล องกั บการจัดการศึกษาในแตละ
หลักสูตรของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

หนา ๒๐

โอกาสการพัฒนา (Opportunity)

ภาวะคุกคาม (Threat)

การบริการวิชาการ
การบริการวิชาการ
๖. วิทยาลัยไดรับความเชื่อมั่นจากทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในจัดการโครงการ/กิจกรรม ดานบริการวิชาการ
อยางตอเนื่อง
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๗. วิทยาลัยมีองคความรูและบุคลากรดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึง
เปนโอกาสในการสงเสริมการเรียนรูพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น
ระดับจังหวัด และระดับภาค
๘. วิทยาลัยไดรับความเชื่อมั่นจากทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยไดรับ การจัดสรรงบประมาณในจัดการโครงการ/กิจกรรม ดานการทะนุบํ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อยางตอเนื่อง
การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
๕. สภาวะการเมืองการปกครองขาดเสถียรภาพ งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
ไมคงที่ทําใหไดรับงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย สถาบันการศึกษาในจังหวัด
พิษณุโลกมีจํานวนมาก และเปนสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจึงเปนเหตุใหนิสิตลด
จํานวนนอยลง

*************************************

หนา ๒๑

สวนที่ ๒
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
**********************
๒.๑ สุภาษิตประจําวิทยาลัย
ปฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปญญาเปนแสงสวางในโลก
๒.๒ ปณิธานประจําวิทยาลัย
เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ
๒.๓ ปรัชญาประจําวิทยาลัย
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม
๒.๔ วิสัยทัศนประจําวิทยาลัย
วิทยาลัยพระพุทธศาสนาในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๕
๒.๕ พันธกิจประจําวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุงปฏิบัติภารกิจหลักที่สําคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนําความรูทางดานพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม ใหเกิดเปนองคความรูที่
นําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคมของคนในชาติอยางทั่วถึง ซึ่งมีพันธกิจที่สําคัญ ๔ ดาน ดังนี้
• ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
• วิจัยและพัฒนา
หนา ๒๒

• สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม
• ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HEd) โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณา
การในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนไปตามจุดมุงหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติที่ใหการศึกษาเปน
เครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนพลเมือง๑ (มีองคประกอบ ๔ ดาน คือ มีคุณลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค มีองค
ความรูที่สําคัญในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ และมีทักษะการดํารงชีวิต) และมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามนวลักษณของ
บัณฑิต ๙ ประการ คือ๒
๑) มีปฏิปทานาเลื่อมใส
๒) รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
๓) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
๔) มีความสามารถและทักษะดานภาษา
๕) ใฝรูใฝคิด
๖) รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม
๗) มีโลกทัศนกวางไกล
๘) เปนผูนําดานจิตใจและปญญา
๙) มีศักยภาพพรอมที่จะใชและพัฒนานวัตกรรม

M = Morality
A = Awareness
H = Helpfulness
A = Ability
C = Curiosity
H = Hospitality
U = Universality
L = Leadership
A = Aspiration

๑

กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔, สํานักงานเลขาธิการแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ หนาที่ ๗
๒
คําบรรยายอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประชุมสัมมนาประเมินผลแผนฯ ระยะที่ ๑๑ และจัดทําแผนระยะที่ ๑๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยกองแผน สํานักงานอธิการบดี วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๙

หนา ๒๓

วิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยและคนควา เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน เนนการพัฒนาองค
ความรูในพระไตรปฎก โดยวิธีสหวิทยาการแลวนําองคความรูท่ีคนพบมาประยุกตใชแกปญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการดานพระพุทธศาสนา โดยความรวมมือกับสถาบันศาสนาที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและ
งานวิจัยใหมีคุณภาพและความเปนสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ
สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม ตามปณิธานการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย ดวยการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ใหประสานสอดคลอง เอื้อตอการสงเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ สรางความรูความเขาใจหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา สรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชน โดยการจัดประชุม สัมมนา และฝกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆและบุคลากรทาง
ศาสนาใหมีศักยภาพในการธํารงรักษา เผยแผหลักคําสอน และเปนแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกวาง
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การเสริมสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเอื้อตอการศึกษา
โดยใชพระพุทธศาสนาเปนกลไกเพื่อสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเปน
รากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน
๒.๖ เอกลักษณประจําวิทยาลัย
บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา
๒.๗ อัตลักษณประจําวิทยาลัย
ประยุกตพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
๒.๘ อัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัย
มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

หนา ๒๔

๒.๙ วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๒
๑) เพื่อกําหนดทิศทาง/แนวทางพัฒนาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๕
๒) เพื่อกําหนดทิศทาง/แนวทางผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา สามารถบูรณาการกับ
ศาสตรสาขาตางๆ มีปฏิปทานาเลือ่ มใส ใฝรู ใฝคิด มีความเปนผูนําทางจิตใจและปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีโลกทัศนกวางไกล สามารถกาวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของโลก มีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และมีความเสียสละเพื่อสวนรวม
๓) เพื่อสงเสริมกําหนดทิศทาง/แนวทางพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยและคณะสงฆ ใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพ มีความพรอมที่จะเขาไปมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีความสงบสุขแบบยั่งยืน
๒.๑๐ ยุทธศาสตร ในแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๒
๑) พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ
๒) พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพระดับชาติ
๓) พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
๔) พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
๕) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพระพุทธศาสนา
๒.๑๑ เปาประสงค ในแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๒
๑) บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
๒) หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมที่เปนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและการอยูรวมกันอยางสันติสุข
๓) อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูที่ทันสมัย
๔) ทรัพยากรการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสม
๕) ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการสงผลตอการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน
หนา ๒๕

๖) งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
๗) ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับการอางอิง หรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติ
๘) ผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
๙) งานบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
๑๐) ผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
๑๑) นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม
๑๒) การบริหารจัดการองคกรโดยใชหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม
**********************************

หนา ๒๖

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
วิสัยทัศน
Vision

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๕

๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม นว
ลักษณ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
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๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับ
การอางอิง หรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจ
และสังคมในระดับชาติ

๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพุทธศาสนากับ
ศาสตรสมัยใหมที่เปนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ
และการอยูรวมกันอยางสันติสุข
๑.๓ อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในศาสตรและมีทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรูที่ทันสมัย
๑.๔ ทรัพยากรการ
เรียนรูเพียงพอและ
เหมาะสม

๒.๒ งานวิจัย งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

๓.๑ ผลงานบริการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ

๔.๑ ผลงานดานพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนที่
ยอมรับในระดับชาติ

๔.๒ นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูร
ณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม

๒.๑ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการสงผลตอการ
พัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืนยั่งยืน

๓.๒ งานบริการวิชาการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพ

๕.๑ การบริหารจัดการองคกรโดยใช
หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ
การบริหารจัดการสมัยใหม

หนา ๒๗

๒.๑๒ รายละเอียดแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะที่ ๑๒
ยุทธศาสตร (๕) เปาประสงค (๑๒) ตัวชี้วัด (๒๗) และกลยุทธ (๓๒)
ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ
เปาประสงคที่ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑. ระดั บ คะแนนความพึ งพอใจของผู ใช บั ณ ฑิ ต ต อ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามนวลั ก ษณ แ ละกรอบ
ระดับ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF)
คะแนน (๕)
๒. จํานวนนิสิต/บัณฑิตที่ไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
รอยละ

๒๕๖๐

คาเปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๔

๔

๔

๔.๒๕

๔.๓๕

-

-

๑

๑

๑

หนา ๒๘

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ
กลยุทธ
ผูรับผิดชอบ
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานจัดการศึกษาดําเนินการพัฒ นาบัณฑิตใหมีคุณภาพตามนวลักษณและตามกรอบมาตรฐาน สํานักงานวิชาการ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานจัดการศึกษาพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพในการ
เรียนรูใหสําเร็จหลักสูตร
๓. สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเครือขายในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

เปาประสงคที่ ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมที่เปนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและการอยูรวมกันอยางสันติ
สุข
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงใหบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม

หนวยนับ
รอยละ

๒๕๖๐
๘๐

คาเปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๘๐
๘๐
๘๐

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ
กลยุทธ
ผูรับผิดชอบ
๑. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีการนําหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกตเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นในหลักสูตร เพื่อใหเกิดองค สํานักงานวิชาการ
ความรูในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

หนา ๒๙

เปาประสงคที่ ๑.๓ อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูที่ทันสมัย
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
๒. รอยละของอาจารยที่มีบทความตีพิมพหรือเผยแพรระดับชาติ
๓. รอยละของอาจารยที่ใชวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูมุงผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

รอยละ
รอยละ
รอยละ

๒๕๖๐
๑๐
๕๐
๕๐

คาเปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๕
๒๐
๒๕
๓๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ
กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ

๑. สงเสริม และสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยตามเกณฑที่กําหนด
สํานักงานวิชาการ
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยใชเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการในระดับชาติ
๓. พัฒนาศักยภาพอาจารยในการจัดการเรียนรูบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

หนา ๓๐

เปาประสงคที่ ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรการเรียนรูที่ระบุใน มคอ.๒
๒. ระดับความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย ที่มีตอทรัพยากรการเรียนรูทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๓. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอก เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู

คาเปาหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
รอยละ
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
๘๕
ระดับคะแนน
๓
๓.๒๕ ๓.๕
๔
๔.๒๕
จํานวน
๑
๑
๑
หนวยนับ

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ
กลยุทธ
ผูรับผิดชอบ
๑. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสมตามรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ โดยการมีสวนรวมของคณะวิทยาลัย สํานักงานวิชาการ
และศูนย
สํานักงานวิทยาลัย
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหวิทยาลัยและศูนย พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนรู
๓. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอก เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู

หนา ๓๑

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพระดับชาติ
เปาประสงคที่ ๒.๑ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการสงผลตอการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑. รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการที่สงผลตอ
การพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืนตอจํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมทั้งหมด

รอยละ

คาเปาหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-

-

๒๐

๒๐

๒๐

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ
กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการที่ สํานักงานวิชาการ
สงผลตอการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน
สํานักงานวิทยาลัย

เปาประสงคที่ ๒.๒ งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑. รอยละของผลงานวิ จั ย งานสรา งสรรค และนวัตกรรมที่ตีพิ ม พเผยแพรในระดั บ ชาติ ห รื อระดั บ
นานาชาติตอจํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมทั้งหมด

รอยละ

คาเปาหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

หนา ๓๒

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ
กลยุทธ
๑. สงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานจัดทําวารสารและพัฒนาเขาสูฐ าน TCI

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานวิชาการ

เปาประสงคที่ ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับการอางอิง หรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่ไดรับการอางอิงหรือนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติ
๒. จํานวนโครงการวิจัยที่อาจารยและนักวิจัยดําเนินการรวมกับนักวิจัยตางสถาบัน

หนวยนับ

คาเปาหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

รอยละ

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

จํานวน

-

-

-

๑

๑

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ
กลยุทธ
ผูรับผิดชอบ
๑. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีสวนรวมกับชุมชน องคกรใน สํานักงานวิชาการ
ประเทศและตางประเทศ
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชที่เชื่อมโยงเพื่อการอางอิงและนําไปใชประโยชนในระดับชาติ
๓. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่อาจารยและนักวิจัยดําเนินการรวมกับนักวิจัยตาง
สถาบัน
หนา ๓๓

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
เปาประสงคที่ ๓.๑ ผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑. รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการในระดับดี
๒. จํานวนหนวยงาน องคกร หรือชุมชนที่ไดรับบริการวิชาการพระพุทธศาสนาจากวิทยาลัยสงฆพุทธชิน
ราช

รอยละ
จํานวน

คาเปาหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๗๐
๗๐
๘๐
๘๐
๘๕
๕

๕

๑๐

๑๐

๑๐

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ
กลยุทธ
ผูรับผิดชอบ
๑. สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมที่ตอบสนองความตองการของชุมชมและยุทธศาสตรของประเทศอยางมีสวน สํานักงานวิชาการ
รวม
สํานักงานวิทยาลัย
๒. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติ
๓. พัฒนาและสนับสนุนศูนยความเปนเลิศดานพระพุทธศาสนาระดับชาติ

หนา ๓๔

เปาประสงคที่ ๓.๒ งานบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑. รอยละโครงการบริการวิชาการแกสงั คมที่บูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา
๒. รอยละโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการกับการวิจัย
๓. รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รอยละ
รอยละ
รอยละ

๒๕๖๐
๗๐
๗๐

คาเปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๗๐
๘๐
๒๐
๗๐
๗๕

๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๘๐
๘๕
๒๐
๒๐
๘๐
๘๕

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ
กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ

๑. ส งเสริม และสนั บ สนุ น การบู ร ณาการงานบริ การวิช าการแกสังคมกับ กระบวนการเรีย นการสอนในการวิจัย และทะนุ บํ ารุง สํานักงานวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม

หนา ๓๕

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
เปาประสงคที่ ๔.๑ ผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑. จํานวนโครงการที่สงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสวนรวมของทุกสวน
งานที่เกี่ยวของ

จํานวน

๒๕๖๐
-

คาเปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-

-

๑

๑

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ
กลยุทธ
๑. เรงรัดการจัดทําแผนสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสวนรวมของทุกสวนงานที่เกี่ยวของ
๒. สนับสนุนและพัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สะทอนอัตลักษณของวิทยาลัย
๓. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมืองานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานวิชาการ
สํานักงานวิทยาลัย

หนา ๓๖

เปาประสงคที่ ๔.๒ นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

๑. จํ านวนนวั ต กรรมด า นพระพุ ท ธศาสนาและศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เกิ ด จากการบู ร ณาการส ง เสริ ม
พระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก
สังคม

จํานวน

๒๕๖๐
-

คาเปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-

-

๑

๑

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ
กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ

๑. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ สํานักงานวิชาการ
เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม
สํานักงานวิทยาลัย

หนา ๓๗

ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ
เปาประสงคที่ ๕.๑ การบริหารจัดการองคกรโดยใชหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสําเร็จของการนําหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร
๒. ระดับความสําเร็จของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๓. ระดับผลสําเร็จของงานเปนไปตามแผนพัฒนาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒
๔. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
๕. รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนตามแผนงบประมาณ
๖. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการ
๗. ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองคกร

หนวยนับ

๒๕๖๐
ระดับ
ปฐาน
ระดับ
ปฐาน
ระดับ
ปฐาน
ระดับ
๔
รอยละ
๙๐
ระดับ/คะแนน ๔
ระดับ
๔

คาเปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒
๓
๔
๕
๔
๔
๕
๕
๒
๓
๔
๕
๔
๔
๕
๕
๙๐
๙๕
๑๐๐ ๑๐๐
๔
๔
๕
๕
๔
๔
๕
๕

หนา ๓๘

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ
กลยุทธ
๑. พัฒนาและสงเสริมการใชหลักพระพุทธศาสนาประยุกตในการบริหารจัดการองคกร
๒. สงเสริมและพัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
๔. กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
๕. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณ
๖. พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคกร
๗. สงเสริมการใชความรูและประสบการณที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
๘. พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานวิทยาลัย
สํานักงานวิชาการ

หนา ๓๙

สวนที่ ๓
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร ในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒

ยุทธศาสตรที่ ๑

พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒

พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพระดับชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๓

พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๔

พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๕

พัฒนาการบริหารจัดการองคกร
เชิงพุทธบูรณาการ
หนา ๔๐

โครงสรางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ปณิธาน
เอกลักษณ-อัตลักษณ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

For What

How to

วิสัยทัศน

ปรัชญา
นวลักษณบัณฑิต

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตรที่ ๑
๔ เปาประสงค
๙ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ ๒
๓ เปาประสงค
๔ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ ๓
๒ เปาประสงค
๕ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ ๔
๒ เปาประสงค
๒ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ ๕
๑ เปาประสงค
๗ ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ ๑.๑ = ๒ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๑.๒ = ๑ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๑.๓ = ๓ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๑.๔ = ๓ ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ ๒.๑ = ๑ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๒.๒ = ๑ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๒.๓ = ๒ ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ ๓.๑ = ๒ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๓.๒ = ๓ ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ ๔.๑ = ๑ ตัวชี้วัด
เปาประสงคที่ ๔.๒ = ๑ ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ ๕.๑ = ๗ ตัวชี้วัด

๑๐ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๑.๑ = ๓ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๑.๒ = ๑ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๑.๓ = ๓ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๑.๔ = ๓ กลยุทธ

๖ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๒.๑ = ๑ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๒.๒ = ๒ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๒.๓ = ๓ กลยุทธ

๔ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๓.๑ = ๓ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๓.๒ = ๑ กลยุทธ

๔ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๔.๑ = ๓ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๔.๒ = ๑ กลยุทธ

๘ กลยุทธ
เปาประสงคที่ ๕.๑ = ๘ กลยุทธ

โครงการ……

โครงการ……

โครงการ……

โครงการ……

โครงการ……

หนา ๔๑

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
กิจกรรม

ระยะเวลา สถานที่

ผูรวม

วิทยากร

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๒๓ พฤษภาคม ๕๙ คําสั่งวิทยาลัยสงฆพุทธชิน
ระยะที่ ๑๒
ราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๓๓/๒๕๕๙
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทํ าแผนพั ฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง ๒๐ - ๒๑ สิ งหาคม ๕๙ ณ อาคารหอประชุ ม หัวหนาหรือผูแทนสวนงานทั้งสวนกลางและ นางศิริวิช ดโนทัย
กรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะ มวก. ๔๘ พรรษา
ภู มิ ภ าค วิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราชเข า ร ว ม
ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)”
ประชุมตามบันทึกขอความที่ ศธ ๖๑๐๐.๓/
ว๑๒
๑. ประชุมคณะทํางานฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการ ๒๔ สิงหาคม ๕๙ ณ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช คณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ
พัฒนาและจัดทําแผนพัฒนา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ระยะที่ ๑๒
๑.๑ บทบาทและหนาที่คณะทํางานฯ
๑.๒ พิจารณารางปฏิทินการดําเนินการ
๑.๓ การมอบหมายการจัดเตรียมและหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ทบทวนและจัดทําแผนฯ
๑.๔ การพิจารณาวิเคราะหกลุมทุกสวนงานและวิธีการมีสวนรวม
๒. กําหนดตํ าแหน งคณะกรรมการจัดทํารางแผนพั ฒ นาวิทยาลั ยฯ
ระยะที่ ๑๒
๓. วิ เ คราะห ส ภาพป ญ หาของวิ ท ยาลั ย โดย SWOT Analysis
ยุทธศาสตรเฉพาะดาน
๓.๑ ความตองการเชิงยุทธศาสตร
๓.๒ SWOT Analysis
๓.๓ รางนโยบาย

หนา ๔๒

กิจกรรม

ระยะเวลา สถานที่

ผูรวม

๓.๔ รางแผนพัฒนา
๔. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนจัดเก็บขอมูลจากทุกสวนงาน
ครบถวน
ผลการดําเนินการ : ไดผลการวิเคราะหสภาพปจจัยภายในและภายนอกขององคกร โดยใช SWOT และกําหนดวิสัยทัศนและเปาประสงค
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดําเนินการ “จัดทําแผนพัฒนา ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๕๙ ณ เดอะโซไซตี้ อ.อุทัย คณ ะกรรมการดํ า เนิ น การฯ หรื อ ผู แ ทน
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลวกรณราชวิ ท ยาลั ย ในช ว งแผนพั ฒ นา จ.อยุธยา
หั ว หน า งานที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานแผนฯ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)”
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชเขารวมประชุมตาม
บันทึกขอความที่ ศธ ๖๑๐๐.๓/ว๑๒
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ ๒๙ กันยายน ๕๙ ณ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
พุทธชินราช ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ผลการดําเนินการ : ไดวิสัยทัศน และเปาประสงค และตัวชี้วัด และแผนที่ยุทธศาสตร
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะทํ างาน ทบทวนกระบวนการ “จั ด ทํ า ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๕๙ ณ รอยัลล คณะทํางาน และผูแทนสวนงานทั้งสวนกลาง
แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลวกรณราชวิ ท ยาลั ย ในช ว ง ฮิลล จ.นครนายก
และสวนภูมิภาค
แผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)”
ผลการดําเนินการ : ทบทวนวิสัยทัศน เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนที่ยุทธศาสตร จัดทํากลยุทธ และผูรับผิดชอบ
วิพากษ รางแผนพัฒ นามหาวิท ยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย ๖ กันยายน ๖๐ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ คณะกรรมการจัดทําแผนฯ ผูบริหาร อาจารย
ในช ว งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. พรรษา
เจ า หน า ที่ และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เชิญ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชเขารวมประชุม
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ตามบันทึกขอความที่ ศธ ๖๑๐๐/ว๔๗

วิทยากร

นางศิริวิช ดโนทัย

นางศิริวิช ดโนทัย

- นางศิริวิช ดโนทัย
- รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่ง
เทียร
- ดร.ธวั ช ชั ย สมอ
เนื้อ

ผลการดําเนินการ : ไดรางแผนพัฒนาฯ ฉบับปรับปรุงจากการวิพากษ เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบประกาศใชแผนมหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ตามรางฯ ที่เสนอ

หนา ๔๓

กิจกรรม

ระยะเวลา สถานที่

ผูรวม

แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในช ว ง
แผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔)”
การพิ จ ารณารา งแผนพั ฒ นาวิท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราชระยะที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑. ประกาศใชแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒. เผยแพรแผนฯ ใหแกคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัย หนวยงาน
ภายนอก และทุ ก สวนงานได รับ ทราบตามชอ งทางที่ ม หาวิท ยาลั ย
กําหนด
๓. การนําแผนพัฒนาสูการปฏิบัติ
๓.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติการ และรายงานประจําป
๓.๒ การถายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยสูคณะ/หนวยงาน/
บุคคล

ได รั บ บั น ทึ ก ข อ ความ ที่ ศธ ๖๑๐๐.๖/ว ๓๓
วั น ที่ ๓ ๐ มิ ถุ น าย น ๒ ๕ ๖ ๑ เรื่ อ ง ม อ บ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒
๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น ล า ง
อาคารพระพุทธชินสีห วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองประชุมพุทธชิน
ราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

คณะกรรมการกํากับนโยบายและแผน ประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วิทยากร

หนา ๔๔

ประเด็นยุทธศาสตร (๕) เปาประสงค (๑๒) ตัวชี้วัด (๒๗) กลยุทธ (๓๒)
โครงการ/กิจกรรม (๖๔)
ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ

๑.๑ บัณฑิตมี
คุณลักษณะ
ตามนวลักษณ
และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)

๑. ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต
ตอคุณภาพ
บัณฑิตตามนว
ลักษณและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ (TQF)

๑. สงเสริมและ
สนับสนุนใหสวนงาน
จัดการศึกษา
ดําเนินการพัฒนา
บัณฑิตใหมีคุณภาพ
ตามนวลักษณและ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)

๑. โครงการกิจกรรมพัฒนา
นิสิต (๖๐), (๖๑), (๖๒),
(๖๓), (๖๔)

๑. กลุมงานบริการ
การศึกษา

ระดับ
คะแนน
(๕)

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
๔

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๔
๔
๔.๒๕

๒๕๖๔
๔.๓๕

๒. โครงการปฏิบัติวิปสสนา ๒. กลุมงานบริการ
กัมมัฎฐานนิสิต (๖๐), (๖๑), การศึกษา
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

หนา ๔๕

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๓. โครงการปจฉิมนิเทศนิสิต
ปสุดทาย (กิจกรรมซอมรับ
ปริญญา) (๖๐), (๖๑), (๖๒),
(๖๓), (๖๔)
๔. โครงการบัณทิตศึกษา
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)
๕. โครงการเสริมความเปน
ครูหลักสูตรสาขาสังคม
ศึกษา (๖๑), (๖๒)
๖. โครงการนิเทศนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
(๖๑), (๖๒)
๗. โครงการศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณา
การ (๖๒), (๖๓), (๖๔)
๘. โครงการรัฐประศาสน
ศาสตรวิชาการ (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)
๙. โครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

๓. กลุมงานบริการ
การศึกษา

หนวยนับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐

๔. บัณฑิตศึกษา

ต.ค.-ก.ย.

๕. หลักสูตร
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
๖. หลักสูตร
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย
๗. หลักสูตร
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
๘. หลักสูตร
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
๙. หลักสูตร
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย

ต.ค.-ก.ย.

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

มิ.ย.-ส.ค.

ก.ค.-ก.ย.

ม.ค.-มี.ค.

หนา ๔๖

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๑๐. โครงการพัฒนา
ศักยภาพความเปนครู
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
(๖๑)
๑๑. โครงการเสริมความ
เปนครูหลักสูตรสาขาวิชา
สังคมศึกษา (๖๑)
๑๒. โครงการเสริมความ
เปนครู (๖๒), (๖๓), (๖๔)

๑๐. หลักสูตร
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย

๑๓. โครงการจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
แกนิสิต (๖๓), (๖๔)
๑๔. โครงการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษาของ
นิสิต (๖๐), (๖๑), (๖๒),
(๖๓), (๖๔)
๑๕. โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร (๖๐), (๖๑), (๖๒),
(๖๓), (๖๔)

๑๑. หลักสูตร
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
๑๒. หลักสูตร
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทยและ
หลักสูตรสาขาวิชา
สังคมศึกษา
๑๓. กลุมงาน
บริการการศึกษา

หนวยนับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
พ.ย.–ก.ย.

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

ก.ค.-ก.ย.

ก.ค.-ก.ย.

๑๔. สํานักงาน
วิชาการ

๑๕. สํานักงาน
วิชาการ

หนา ๔๗

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

๒. จํานวนนิสิต/
บัณฑิตที่ไดรับ
การยกยองหรือ
ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

กลยุทธ

๒. สงเสริมและ
สนับสนุนใหสวนงาน
จัดการศึกษาพัฒนา
กลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเตรียมความ
พรอมและพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู
ใหสําเร็จหลักสูตร

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๑๖. โครงการประชาสัมพันธ
รับนิสิตใหม (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)
๑๗. โครงการอบรมปฏิบัติ
ธรรมสมถวิปสสนากรรมฐาน
สําหรับนิสิตและประชาชน
ทั่วไป (๖๒), (๖๓), (๖๔)
๑๘. โครงการวิถีไทยกับการ
แกไขปญหาสุขภาพ (๖๒),
(๖๓), (๖๔)
๑. โครงการ English
Camp (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)

๑๖. สํานักงาน
วิทยาลัย

๒. โครงการคลินิก
ภาษาอังกฤษ (๖๑), (๖๒),
(๖๓), (๖๔)

๒. หลักสูตร
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

หนวยนับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
ต.ค.-ก.ย.

๑๗. หลักสูตร
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา

พ.ย.-ม.ค.

๑๘. หลักสูตร
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
๑. หลักสูตร
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ก.ค-ก.ย.

จํานวน
(รางวัล)

พ.ค.-ก.ค.

-

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

-

๑

๑

๒๕๖๔

๑

พ.ค.-ก.ย.

หนา ๔๘

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

๓. สงเสริมและ
สนับสนุนใหนิสิตมี
สวนรวมในการจัด
กิจกรรมเครือขายใน
ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการอบรมปฏิบัติ
ธรรมสมถวิปสสนากรรมฐาน
สําหรับนิสิตและประชาชน
ทั่วไป (๖๒), (๖๓), (๖๔)
๔. โครงการกีฬาอุดมศึก ษา
สัมพันธนิสิต (ในเขตจังหวัด
พิ ษณุ โลก) ทั่ วไป (๖ ๐ ),
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)
๕. โครงการศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณา
การ (๖๒), (๖๓), (๖๔)
๖. โครงการรัฐประศาสน
ศาสตรวิชาการ (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)
๑. โครงการองค ก รนิ สิ ต
ประชาสัมพันธ mcu.pl hot
news live (๖๓), (๖๔)

ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ

๓. หลักสูตร
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
๔. สํานักงาน
วิทยาลัย

๕. หลักสูตร
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
๖. หลักสูตร
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
๑. กลุมงานบริการ
การศึกษา

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
พ.ย.-ม.ค.

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

ก.ค.-ก.ย.

ก.ค.-ก.ย.

จํานวน
(รางวัล)

-

-

๑

๑

๑

๒. โครงการสงเสริมและ
๒. กลุมงานบริการ
สนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิต การศึกษา
(๖๓), (๖๔)

หนา ๔๙

เปาประสงค

๑.๒ หลักสูตรมี
การบูรณาการ
หลักพุทธศาสนา
กับศาสตร
สมัยใหมที่เปนวัต
กรรมเพื่อพัฒนา
จิตใจและการอยู
รวมกันอยางสันติ
สุข

๑.๓ อาจารยมี
ความรูความ
เชี่ยวชาญใน
ศาสตรและมี
ทักษะในการจัด
กระบวนการ
เรียนรูที่ทันสมัย

ตัวชี้วัด

๑. รอยละของ
หลักสูตรที่ไดรับ
การปรับปรุงให
บูรณาการหลัก
พระพุทธศาสนา
กับศาสตร
สมัยใหม

๑. ร อยละของ
อาจารยที่มี
ตําแหนงทาง
วิชาการ

กลยุทธ

๑. พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให
นําหลัก
พระพุทธศาสนาไป
ประยุกตเชื่อมโยงกับ
ศาสตรสมัยใหม
เพื่อใหเกิดองคความรู
ในการพัฒนาและ
สรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและสังคม

๑. สงเสริม และ
สนับสนุนการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยตาม
เกณฑที่กําหนด

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๓. โครงการกีฬาอุดมศึก ษา
สัมพันธนิสิต (ในเขตจังหวัด
พิ ษณุ โลก) ทั่ วไป (๖ ๐ ),
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)
๑. โครงการเปดหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
พระพุทธศาสนา (ป.พศ.)
(๖๒)

๓. สํานักงาน
วิทยาลัย

๒. โครงการเปดหลักสูตร
พุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต
(พุทธศาสนา) (๖๓)
๑. โครงการผลิตตําราและ
เอกสารทางวิชาการ (๖๐),
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

บัณฑิตศึกษา

หนวยนับ

หลักสูตรสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา

๑. สํานักงาน
วิชาการ

รอยละ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
ก.ค.-ก.ย.

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

๘๐

๘๐

๘๐

-

๘๐

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

หนา ๕๐

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
๒. รอยละของ
อาจารยที่มี
บทความตีพิมพ
หรือเผยแพรใน
ระดับชาติ

๓. รอยละของ
อาจารยที่ใช
วิธีการจัด
กระบวนการ
เรียนรูมุง
ผลสัมฤทธิ์
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค

กลยุทธ
๒. สงเสริมและ
สนับสนุนใหอาจารย
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
สรางผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ โดยใช
เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการใน
ระดับชาติ
๓. พัฒนาศักยภาพ
อาจารยในการจัดการ
เรียนรูบูรณาการ การ
วิจัย การบริการ
วิชาการและการ
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๑. โครงการเผยแพรงานวิจัย ๑. สํานักงาน
และเอกสารทางวิชาการ
วิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)

หนวยนับ
รอยละ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
๕๐

๑. โครงการ KM เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)

๑. สํานักงาน
วิทยาลัย

ก.ค.-ก.ย.

๒.โครงการสงเสริมภูมิ
ปญญาไทยที่มีความ
สอดคลองกับหลักธรรมคํา
สอนในพระพุทธศาสนา
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

๒. หลักสูตร
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา

ก.ค.-ก.ค.

๕๐

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๕๐
๕๐
๕๐

๒๕๖๔
๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

หนา ๕๑

เปาประสงค
๑.๔ ทรัพยากร
การเรียนรู
เพียงพอและ
เหมาะสม

ตัวชี้วัด
๑. รอยละของ
หลักสูตรที่มี
ทรัพยากรการ
เรียนรูที่ระบุใน
มคอ.๒

๒. ระดับความพึง
พอใจของนิสิต
คณาจารย ที่มีตอ
ทรัพยากรการ
เรียนรูทั้งเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

๑. พัฒนาทรัพยากร
การเรียนรูใหเพียงพอ
และเหมาะสมตาม
รายละเอียดของ
หลักสูตร มคอ.๒ โดย
การมีสวนรวมของ
คณะวิทยาลัยและ
ศูนย

๑. โครงการจัดทําผังแมบท
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
(๖๐)

๑. สํานักงาน
วิทยาลัย

๒. โครงการพัฒนาผังแมบท
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)
๓. โครงการกอสราง
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
มหาวิทยาลันมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
(๖๓), (๖๔)
๑. โครงการ สงเสริมกีฬา
และนันทนาการภายใน
มหาวิทยาลัย (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

๒. สํานักงาน
วิทยาลัย

๒. สงเสริมและ
สนับสนุนใหวิทยาลัย
และศูนย พัฒนา
สภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่เอื้อตอการ
เรียนรู

ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ
รอยละ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
๗๐

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๗๕
๘๐
๘๕

๒๕๖๔
๘๕

๓.๒๕

๔.๒๕

๓. สํานักงาน
วิทยาลัย

๑. สํานักงาน
วิทยาลัย

ระดับ
คะแนน
(๕)

ต.ค.-ธ.ค.

๓

๓.๕

๔

หนา ๕๒

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

๒. โครงการจัดทําผังแมบท
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
(๖๐)
๓. จํานวน
๓. สรางและพัฒนา
๑. โครงการสัมมนาผูบริหาร
เครือขายความ
เครือขายความรวมมือ และครูพี่เลี้ยง (โรงเรียน
รวมมือกับองคกร กับองคกรภายนอก
เครือขาย) (๖๑), (๖๒),
ภายนอก เพื่อ
เพื่อสนับสนุน
(๖๓), (๖๔)
สนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู
ทรัพยากรการ
เรียนรู
๒. โครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒. สํานักงาน
วิทยาลัย
๑. หลักสูตร
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา

๒. หลักสูตร
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย

จํานวน

มี.ค.-พ.ค.

-

-

๑

๑

๑

ม.ค.-มี.ค.

หนา ๕๓

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพระดับชาติ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๒.๑ ผลงานวิจัย
งานสรางสรรค
และนวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เชิงบูรณาการ
สงผลตอการ
พัฒนาจิตใจและ
สังคมอยางยั่งยืน

๑. รอยละของ
ผลงานวิจัย งาน
สรางสรรคและ
นวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเชิง
บูรณาการที่สงผล
ตอการพัฒนาจิตใจ
และสังคมอยาง
ยั่งยืนตอจํานวน
ผลงานวิจัย งาน
สรางสรรคและ
นวัตกรรมทั้งหมด

๑. สงเสริมและ
สนับสนุนให
อาจารยและนักวิจัย
พัฒนางานวิจัย งาน
สรางสรรคและ
นวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเชิง
บูรณาการที่สงผล
ตอการพัฒนาจิตใจ
และสังคมอยาง
ยั่งยืน

๑. โครงการผลิตตํารา
และเอกสารทางวิชาการ
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)

๑. สํานักงาน
วิชาการ

๒. โครงการวิจัยในชั้น
เรียน (๖๐), (๖๑), (๖๒),
(๖๓), (๖๔)

๒. สํานักงาน
วิชาการ

หนวยนับ
รอยละ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ

เปาหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๐
๒๐

๒๕๖๔
๒๐

หนา ๕๔

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

๒.๒ งานวิจัย งาน
สรางสรรคและ
นวัตกรรมไดรับ
การตีพิมพ
เผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

๑. รอยละของ
ผลงานวิจัย งาน
สรางสรรคและ
นวัตกรรมที่ตีพิมพ
เผยแพรใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอ
จํานวนผลงานวิจัย
งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมทั้งหมด

๑. สงเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย
งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

๑. โครงการเผยแพร
งานวิจัยและเอกสารทาง
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

๒. สงเสริมและ
สนับสนุนใหสว น
งานจัดทําวารสาร
และพัฒนาเขาสูฐ าน
TCI
๑. สงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย
พะพุทธศาสนาเชิง
บูรณาการโดยใช
การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ แบบมี
สวนรวมกับชุมชน
องคกรในประเทศ
และตางประเทศ

๒. โครงการจัดทําวารสาร ๒. สํานักงาน
มจร พุทธชินราช
วิชาการ
ปริทรรศน (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

๒.๓ ผลงานวิจัย
งานสรางสรรค
และนวัตกรรม
ไดรับการอางอิง
หรือนําไปใช
ประโยชนในการ
พัฒนาจิตใจและ
สังคมในระดับชาติ

๑. รอยละของ
ผลงานวิจัย งาน
สรางสรรคและ
นวัตกรรมที่ไดรับ
การอางอิงหรือ
นําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาจิตใจ
และสังคมใน
ระดับชาติ

๑. โครงการเผยแพร
งานวิจัยและเอกสารทาง
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

ผูรับผิดชอบ
๑. สํานักงาน
วิชาการ

๑. สํานักงาน
วิชาการ

หนวยนับ
รอยละ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ

เปาหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๒๕๖๔
๕๐

๕๐

หนา ๕๕

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

๒. จํานวน
โครงการวิจยั ที่
อาจารยและนักวิจัย
ดําเนินการรวมกับ
นักวิจัยตางสถาบัน

๒. พัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิจัย
ของวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราชที่
เชื่อมโยงเพื่อการ
อางอิงและนําไปใช
ประโยชนใน
ระดับชาติ
๓. สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
โครงการวิจัย งาน
สรางสรรคและ
นวัตกรรมที่อาจารย
และนักวิจัย
ดําเนินการรวมกับ
นักวิจัยตางสถาบัน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๑. โครงการจัดทําวารสาร ๑. สํานักงาน
มจร พุทธชินราช
วิชาการ
ปริทรรศน (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

๑. โครงการวิจัย (๖๓),
(๖๔)

สํานักงานวิชาการ

หนวยนับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ

เปาหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

-

-

-

๑

๑

๒. กิจกรรมที่คณาจารย
ไดรับทุนวิจัยดําเนินการ
รวมกับอาจารยและ
นักวิจัยตางสถาบัน

หนา ๕๖

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับจังหวัดและระดับชาติ
เปาประสงค
๓.๑ ผลงาน
บริการวิชาการ
ดาน
พระพุทธศาสนา
เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

๑. รอยละของ
โครงการบริการ
วิชาการแกสังคมที่
มีผลตอความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการใน
ระดับดี

๑. สงเสริมและ
สนับสนุนการ
บริการวิชาการแก
สังคมที่ตอบสนอง
ความตองการของ
ชุมชมและ
ยุทธศาสตรของ
ประเทศอยางมี
สวนรวม

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๑. โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษดาน
พระพุทธศาสนาสําหรับ
พระสงฆ (๖๒), (๖๓),
(๖๔)

๑. หลักสูตร
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

๒. โครงการบริการวิชาการ
แกคณะสงฆหรือสังคมดาน
คุณธรรมจริยธรรม (๖๐),
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)
๓. โครงการคายอาสา
รปศ. รวมใจพัฒนา (๖๐),
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

๒. กลุมงานบริการ
การศึกษา

๓. หลักสูตร
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร

หนวยนับ
รอยละ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
ม.ค.-มี.ค.
๗๐

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๗๐
๘๐
๘๐

๒๕๖๔
๘๕

ต.ค.-ธ.ค.

หนา ๕๗

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

๒. จํานวน
หนวยงาน องคกร
หรือชุมชนที่ไดรับ
บริการวิชาการ
พระพุทธศาสนา
จากวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๒. สรางและ
๑. โครงการพัฒนาโรงเรียน ๑. หลักสูตร
พัฒนาเครือขาย
เครือขาย (๖๑), (๖๒),
สาขาวิชาสังคม
ความรวมมือการ (๖๓), (๖๔)
ศึกษา
บริการวิชาการแก
สังคมในระดับชาติ

๒. โครงการโรงเรียน
เครือขายคุณธรรมใน
จังหวัดพิษณุโลก “เยาวชน
อาสากลุมกลาทําดีศรีสอง
แคว” (๖๓), (๖๔)
๓. โครงการบริการวิชาการ
ดานการสอนภาษาไทย
(๖๒), (๖๓), (๖๔)
๔. โครงการคลินิก
ภาษาไทย (๖๒)
๓. พัฒนาและ

๑. โครงการเผยแผธรรม

หนวยนับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐

มิ.ย.-ส.ค.

๕

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๕

๑๐

๑๐

๒๕๖๔

๑๐

๒. กลุมงานบริการ
การศึกษา

๓. หลักสูตร
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย
๔. หลักสูตร
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย
๑. สํานักงาน

มิ.ย.-ส.ค.

พ.ค.-ก.ค.

ต.ค.-ก.ย.

หนา ๕๘

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
สนับสนุนศูนย
ความเปนเลิศดาน
พระพุทธศาสนา
ระดับชาติ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

ทางสถานีวิทยุ (๖๐), (๖๑), วิทยาลัย
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

๒. โครงการอบรมวิปสสนา
กรรมฐานสําหรับผูสูงอายุ
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)
๓.๒ งานบริการ
๑. รอยละ
๑. สงเสริมและ
๑. โครงการอบรมปฏิบัติ
วิชาการบูรณาการ โครงการบริการ
สนับสนุนการบูร ธรรมสมถวิปสสนา
กับการเรียนการ วิชาการแกสังคมที่ ณาการงานบริการ กรรมฐานสําหรับนิสิตและ
สอนและการวิจัย บูรณาการกับ
วิชาการแกสังคม ประชาชนทั่วไป (๖๒),
อยางมี
กระบวนการเรียน กับกระบวนการ
(๖๓), (๖๔)
ประสิทธิภาพ
การสอนใน
เรียนการสอนหรือ
รายวิชา
การวิจัยหรือ
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๒. โครงการสงเสริมภูมิ
ปญญาไทยที่มีความ
สอดคลองกับหลักธรรมคํา
สอนในพระพุทธศาสนา
(๖๒), (๖๓), (๖๔)
๓. โครงการอบรม.

๒. หลักสูตร
สาขาวิชาปรัชญา

๑. หลักสูตร
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา

ธ.ค.-มี.ค.

รอยละ

๒. หลักสูตร
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา

๓. หลักสูตร

พ.ย.-ม.ค.

๗๐

๗๐

๘๐

๘๐

๘๕

ก.ค.-ก.ค.

รอยละ

ม.ค.–มี.ค.

หนา ๕๙

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

๒. รอยละ
โครงการบริการ
วิชาการแกสังคมที่
บูรณาการกับการ
วิจัย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ภาษาอังกฤษดาน
พระพุทธศาสนาสําหรับ
พระสงฆ (๖๒), (๖๓),
(๖๔)

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

๔. โครงการคายอาสา
รปศ. รวมในพัฒนา (๖๐),
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)
๖. โครงการบริการวิชาการ
ดานการสอนภาษาไทย
(๖๒), (๖๓), (๖๔)
๗. โครงการอบรมวิปสสนา
กรรมฐานสําหรับผูสูงอายุ
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)
๑. โครงการอบรม.
ภาษาอังกฤษดาน
พระพุทธศาสนาสําหรับ
พระสงฆ (๖๒), (๖๓),
(๖๔)
๒. โครงการบริการวิชาการ
แกคณะสงฆหรือสังคมดาน
คุณธรรมจริยธรรม (๖๐),
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

๔. หลักสูตร
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
๖. หลักสูตร
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย
๗. หลักสูตร
สาขาวิชาปรัชญา

๑. หลักสูตร
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

หนวยนับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

ต.ค.-ธ.ค.

มิ.ย.-ส.ค.

ธ.ค.-มี.ค.

รอยละ

ม.ค.–มี.ค.

-

-

๒๐

๒๐

๒๐

๒. กลุมงานบริการ
การศึกษา

หนา ๖๐

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๓. โครงการคายอาสา
รปศ. รวมในพัฒนา (๖๐),
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)
๔. โครงการพัฒนาโรงเรียน
เครือขาย (๖๑), (๖๒),
(๖๓), (๖๔)
๕. โครงการโรงเรียน
เครือขายคุณธรรมใน
จังหวัดพิษณุโลก “เยาวชน
อาสากลุมกลาทําดีศรีสอง
แคว” (๖๓), (๖๔)
๖. โครงการบริการวิชาการ
ดานการสอนภาษาไทย
(๖๒), (๖๓), (๖๔)
๗. โครงการคลินิก
ภาษาไทย (๖๒)

๓. หลักสูตร
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
๔. หลักสูตร
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
๕. กลุมงานบริการ
การศึกษา

๖. หลักสูตร
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย
๗. หลักสูตร
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย
๘. โครงการเผยแผธรรม
๘. สํานักงาน
ทางสถานีวิทยุ (๖๐), (๖๑), วิทยาลัย
(๖๒), (๖๓), (๖๔)
๙. โครงการอบรมวิปสสนา ๙. หลักสูตร
กรรมฐานสําหรับผูสูงอายุ สาขาวิชาปรัชญา
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)

หนวยนับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
ต.ค.-ธ.ค.

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

มิ.ย.-ส.ค.

มิ.ย.-ส.ค.

พ.ค.-ก.ค.

ต.ค.-ก.ย.

ธ.ค.-มี.ค.

หนา ๖๑

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

๓. รอยละของ
โครงการบริการ
วิชาการแกสังคมที่
บูรณาการ
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
๑๐. โครงการปรัชญา
สัญจร (๖๐), (๖๑), (๖๒),
(๖๓), (๖๔)
๑. โครงการตามรอย
ศาสตรของพระราชาสูการ
เรียนรู (๖๐), (๖๑), (๖๒),
(๖๓), (๖๔)

ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ

๑๐. หลักสูตร
สาขาวิชาปรัชญา

รอยละ

๑. หลักสูตร
สาขาวิชาปรัชญา

รอยละ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
ต.ค.-ก.ย.

ธ.ค.-ก.พ.

๗๐

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๗๐

๗๕

๘๐

๒๕๖๔

๘๕

๒. โครงการบริการวิชาการ ๒. กลุมงานบริการ
แกคณะสงฆหรือสังคมดาน การศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม (๖๓),
(๖๔)

หนา ๖๒

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
เม.ย.-พ.ค.
๔

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

๔.๑ ผลงานดาน
พระพุทธศาสนา
และ
ศิลปวัฒนธรรมมี
คุณภาพ เปนที่
ยอมรับใน
ระดับชาติ

๑. จํานวน
โครงการที่สงเสริม
พระพุทธศาสนา
และทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
โดยมีสวนรวมของ
ทุกสวนงานที่
เกี่ยวของ

๑. เรงรัดการ
จัดทําแผนสงเสริม
พระพุทธศาสนา
และทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
โดยมีสวนรวมของ
ทุกสวนงานที่
เกี่ยวของ

๑. โครงการจัดงานวัน
ครบรอบวิทยาลัยสงฆพุทธ
ชินราช (๖๐), (๖๑), (๖๒),
(๖๓), (๖๔)

๑. สํานักงาน
วิทยาลัย

๒. โครงการสานสัมพันธ
ชุมชน (เนื่องในวันสําคัญ
ตางๆ) (๖๐), (๖๑), (๖๒),
(๖๓), (๖๔)
๓. โครงการสงทายปเกา
ตอนรับปใหมบุคลากร
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)

๒. หลักสูตร
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร

มิ.ย.-ส.ค.

สํานักงานวิทยาลัย

ธ.ค.-ก.พ.

จํานวน

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๔
๔
๔

๒๕๖๔
๔

หนา ๖๓

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๒. สนับสนุนและ
พัฒนางานสงเสริม
พระพุทธศาสนา
และทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
สะทอนอัตต
ลักษณของ
วิทยาลัย

๑. โครงการกลาวสุนทร
พจนและสวดทํานอง
สรภัญญะภาค
ภาษาอังกฤษ (๖๒), (๖๓),
(๖๔)

๑. หลักสูตร
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

๒. โครงการสงเสริมงาน
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และการศาสนา (๖๐),
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)
๓. โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันมหาจุฬารําลึก
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)
๔. โครงการวันสุนทรภูครู
กวีศรีสยาม (๖๒), (๖๓),
(๖๔)
๕. โครงการวันภาษาไทย
แหงชาติ (๖๒), (๖๓), (๖๔)

๒. กลุมงานบริการ
การศึกษา

หนวยนับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
มิ.ย.-ส.ค.
๔

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๔
๔
๔

๒๕๖๔
๔

๓. กลุมงานบริการ
การศึกษา

๔. หลักสูตร
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย
๕. หลักสูตร
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย

พ.ค.-ก.ค.

มิ.ย.-ส.ค.

หนา ๖๔

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

๓. สรางและ
พัฒนาเครือขาย
ความรวมมืองาน
สงเสริม
พระพุทธศาสนา
และทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติ
๔.๒ นวัตกรรม
๑. จํานวน
๑. สงเสริมและ
ดาน
นวัตกรรมดาน
สนับสนุนการ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา พัฒนานวัตกรรม
และ
และ
โดยการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมที่ ศิลปวัฒนธรรมที่ งานสงเสริม
เกิดจากการบูรณา เกิดจากการบูรณา พระพุทธศาสนา
การงานสงเสริม
การสงเสริม
และทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมกับ
และทะนุบํารุง
และทะนุบํารุง
การเรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรมกับ ศิลปวัฒนธรรมกับ การวิจัยและ
การเรียนการสอน การเรียนการสอน บริการวิชาการแก
การวิจัยและ
การวิจัยและ
สังคม
บริการวิชาการแก บริการวิชาการแก
สังคม
สังคม

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ

๑. โครงการพัฒนา
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
เปนแหลงเรียนรูดาน
พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมในเขตคณะ
สงฆภาค ๕ (๖๓), (๖๔)

๑. สํานักงาน
วิชาการ

จํานวน

๑. โครงการจัดนิทรรศการ
เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา (๖๐),
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

๑. กลุมงานบริการ
การศึกษา

จํานวน

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
-

๑

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑

๑

๑

๑

๒๕๖๔
๑

๑

หนา ๖๕

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
๒. โครงการเทศนมหาชาติ
เวสสันดรชาดกเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ

๒. หลักสูตร
สาขาวิชาปรัชญา

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
๒๕๖๐
ก.ค.-ก.ย.

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒
๓
๔

๒๕๖๔
๕

ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

๕.๑ การบริหาร
จัดการองคกรโดย
ใชหลัก
พระพุทธศาสนา
บูรณาการกับการ
บริหารจัดการ
สมัยใหม

๑. ระดับ
ความสําเร็จของ
การนําหลัก
พระพุทธศาสนา
มาประยุกตใชใน
การบริหารจัดการ
องคกร

๑. พัฒนาและ
สงเสริมการใชหลัก
พระพุทธศาสนา
ประยุกตในการ
บริหารจัดการ
องคกร

๑. โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การบริหาร
ความเสี่ยง (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

๑. สํานักงาน
วิทยาลัย

ระดับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
ต.ค.-ก.ย.

๒. โครงการ KM เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)
๓. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการเรื่องหลักธรรมเพื่อ
การทํางานเปนทีม (๖๐),
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

๒. สํานักงาน
วิทยาลัย

ระดับ

มิ.ย.-ส.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๓. หลักสูตร
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร

หนวยนับ

๒๕๖๐
ปฐาน

พ.ค.-ก.ค.

หนา ๖๖

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

๒. ระดับ
ความสําเร็จของ
การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล

๒. สงเสริมและ
พัฒนาระบบและ
กลไก การบริหาร
จัดการองคกรให
เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๓. ระดับผลสําเร็จ
ของงานเปนไป
ตามแผนพัฒนา
วิทยาลัย ระยะที่
๑๒
๔. ระดับ
ความสําเร็จของ
แผนพัฒนาตาม
พันธกิจและแผน
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
องคกร

๓. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารติดตามผล
การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
๔. กํากับติดตาม
และประเมินผล
การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
ตามพันธกิจและ
แผนสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
องคกร

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๔
๔
๕

๑. โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การบริหาร
ความเสี่ยง (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

๑. สํานักงาน
วิทยาลัย

ระดับ

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
มิ.ย.-ส.ค.

๒. โครงการ KM เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)
๑. โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ/แผน
งบประมาณ/แผนปฏิบัติ
การประจําป (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)
๑. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา (๖๐),
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

๒. สํานักงาน
วิทยาลัย

ระดับ

มิ.ย.-ส.ค.

๑. กลุมงาน
วางแผนและ
งบประมาณ

ระดับ

ต.ค.-ก.ย.

ปฐาน

๒

๓

๔

๕

๑. กลุมงานวิจัย
และคุณภาพ
การศึกษา

ระดับ

พ.ค.-ส.ค.

๔

๔

๔

๕

๕

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ

๒๕๖๐
ปฐาน

๒๕๖๔
๕

หนา ๖๗

เปาประสงค

รอยละ

๒๕๖๐
๙๐

๑. สํานักงาน
วิทยาลัย

ระดับ

มิ.ย.-ส.ค.

๔

๔

๔

๕

๕

๒. สํานักงาน
วิทยาลัย

ระดับ

มิ.ย.-ส.ค.

๑. สํานักงาน
วิทยาลัย

ระดับ

มิ.ย.-ส.ค.

๔

๔

๔

๕

๕

๔

๔

๔

๕

๕

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

๕. รอยละของการ
ใชจายงบประมาณ
ที่เปนตามแผน
งบประมาณ

๕. สงเสริมและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการดาน
งบประมาณ

๑. กลุมงาน
วางแผนและ
งบประมาณ

๖. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
ที่มีตอการบริหาร
จัดการ

๖. พัฒนาและ
สงเสริมการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
องคกร

๑. โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ/แผน
งบประมาณ/แผนปฏิบัติ
การประจําป (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)
๑. โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การบริหาร
ความเสี่ยง (๖๐), (๖๑),
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

๒. โครงการ KM เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
(๖๐),(๖๑),(๖๒),(๖๓),(๖๔)
๑. โครงการ KM เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓),
(๖๔)

๗. ระดับความสุข
ของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน
ภายในองคกร

๗. สงเสริมการใช
ความรูและ
ประสบการณที่ได
จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ไปประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงาน
๘. พัฒนาระบบ
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
สวัสดิการบุคลากร และคารักษาพยาบาล

เปาหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๙๐
๙๕
๑๐๐

ระยะเวลาจัดทํา
โครงการ
ต.ค.-ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ

ระดับ

๒๕๖๔
๑๐๐

หนา ๖๘

สวนที่ ๔
การนําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชสูก ารปฏิบัติ
แผนพัฒ นาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒ นา การศึกษาระดับ อุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ผานกระบวนการจัดทําอยางบูรณาการทุกภาคสวน มีสวนรวมในการพัฒนา มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ตลอดจน
เปาหมายการดําเนินการ มีโครงการและกิจกรรมประกอบชัดเจน และเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามแผนอยางแทจริง จําเปนจะตองแปลงออกเปนแผนยุทธศาสตรระดับสํานัก
และหนวยงาน ใหมีแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงาน ซึ่งประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมที่ตองทํา ความสอดคลองกับแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยฯ และแผนประกัน
คุณภาพ ระยะเวลาดําเนินการ ผูปฏิบัติ/ผูรับผิดชอบ งบประมาณดําเนินงาน ตัวชี้วัด ทั้งนี้โดยมีโครงสรางสวนงาน หนาที่ความรับผิดชอบ การนําเทคโนโลยีมาใชประกอบ
มีงบประมาณในการดําเนินงาน เปนตน
ความหมายของการนําแผนสูการปฏิบัติ ในมุมมองของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช คือ การดําเนินการตามนโยบาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยการนํา
โครงการ/กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผน ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย มีการกําหนดองคกรหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการชัดเจน การดําเนินการ
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกระบวนการบริหารนําแผนสูการปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี้
๑. ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning)
๒. ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation)
๓. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation)
๔. ขั้นตอนปรับมาตรฐาน (Act or Standardization)
เมื่อไดจัดทําแผน โครงการและไดตรวจสอบความเปนไปไดจนแนใจแลว นําแผนเสนอผูมีอํานาจตามลําดับเพื่อขออนุมัติงบประมาณดําเนินการตามแผนและเมื่อ
ไดรับการอนุมัติแลวนําไปสูการปฏิบัติ การปฏิบตั ิตามแผนนี้จัดเปนขั้นสําคัญที่สุดของการวางแผน เพราะวาแผนเปนเพียงขอมูลที่มีอยูในเอกสาร ถาไมมีการปฏิบัติก็จะไม
เกิดประโยชนอะไร ในการปฏิบัติตามแผนจะเริ่มตั้งแตการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การดําเนินการตามโครงการที่มีในแผนปฏิบัติการประจําปตามลําดับของโครงการ
กอนหลัง กําหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามแผน เมื่อไดศึกษางานและคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานแลวผูวางแผนงานจะสามารถคาดคะเนไดวางานชิ้นหนึ่งๆ ควรใช
กําลังคนปฏิบัติงานกี่คน และแผนงานดังกลาวจะใชเวลาเทาใดในแตละแผน ควรใชเวลาเทาใดตลอดแผนงาน เพื่อใหการอานแผนงานงายยิ่งขึ้นควรจัดทําเปนตารางแสดง
หนา ๖๙

เวลาที่ใชปฏิบัติงานแตละอยางตลอดเวลา
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ประกอบดวย ๒ สวน คือ
๑. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนปฏิบัติการจะเปนแผนที่ถูกกําหนดขึ้น โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการตางๆ ที่มีเปาหมาย
สอดคลองกับเปาประสงค และแผนกลยุทธที่กําหนดไว โดยทั่วไปแลวการกําหนดแผนปฏิบัติการจะเปนรายป โดยหนวยปฏิบัติจะตองกําหนดใหเห็นถึงความสัมพันธของ
ผลงานที่จะเกิดขึ้นอยางนอย ๒ ระดับ ไดแก ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) โดยใชกรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ (Logical Framework Project
Planning) ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของเปาหมายเชิงกลยุทธ (ในระดับตางๆ) ตัวชี้วัดความสําเร็จและทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน
๒. การปฏิบัติการ (Take Action) การปฏิบัติการเปนกระบวนการดําเนินการตามแผนงานงาน/โครงการ และกิจกรรมที่กําหนดไว โดยทั่วไปจะมี ๒ สวน คือ
๒.๑ การปฏิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามกลยุทธของแผนฯ เพื่อดําเนินการจัดทําผลผลิตหรือใหบริการแกผูรับบริการ
๒.๒ การปฏิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ ที่เปนพันธกิจสนับสนุน ไดแก การจัดการความรู (Knowledge Management) ในองคกร หรือการพัฒนาองคกร
และการจัดการ เพื่อชวยเสริมสรางขีดสมรรถนะการเรียนรูใหองคกรมีความพรอมที่จะปรับปรุงตนเองเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อมุงใหเกิดความสําเร็จตาม
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้ จะตองดําเนินการทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการนําแผนสูการปฏิบัติแกสวนงานทั้งระดับ
สํานัก สาขาวิชา และกลุมงาน โดยการประชุมชี้แจงทําความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติ ที่สรางองคความรูในการบริหารแกผูที่เกี่ยวของในระดับตางๆ ซึ่งเชื่อมโยงกัน
ตั้งแตแผนพัฒนาหลักจนถึงแผนพัฒนาระดับสวนงานใหมีความเชื่อมโยงเปน ไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นจะตองสรางระบบการติดตามประเมินผล ที่สอดคลองกับตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ซึ่งเปนกลไกความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผน หรือพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหเชื่อมโยงกันโดยการสรุปเปนรายงาน ประชาสัมพันธใหแกองคกร
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับ
การนําแผนไปปฏิบัติเปนการบงบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดฉะนั้นเพื่อใหการปฏิบัติตามแผนและวัตถุประสงคการดําเนินงานจะตองคํานึงถึงการ
ประหยัดและใหผลประโยชนที่เหมาะสมโดยใชทรัพยากร คน เงิน และวัสดุอุปกรณที่ไดรับจัดสรรเพื่อเปนการลงมือปฏิบัติตามโครงการมีการมอบหมายงาน การจัดสรร
ทรัพยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายอยางแทจริง การลงมือปฏิบัติตามแผนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
๑. ผูปฏิบัติตามแผนรับแผนที่ไดอนุมัติแลวเพื่อการดําเนินการ
๒. ผูปฏิบัติตามแผนจะตองทําความเขาใจสวนประกอบตางๆ ทางเทคนิคของแผน
๓. การทําความเขาใจสวนตางๆ ของแผนโดยเนนถึงปจจัยที่ไมเกี่ยวกับวิชาการเฉพาะดานหรือเทคนิคแตมุงเนนไปทางดานมนุษยสัมพันธและปฏิกิริยาของผูปฏิบัติ
หนา ๗๐

ที่มีตอแผน
๔. การกําหนดบทบาทของผูดําเนินการตามแผน
๕. การจัดเตรียมบุคคลผูปฏิบัติตามแผนและการกําหนดมอบหมายความรับผิดชอบ
๖. การเตรียมแผนดําเนินการหรือแผนปฏิบัติงาน
๗. การดําเนินการตามแผน ตามกระบวนการทุกขั้นตอนที่กลาวมาจะเปนการเตรียมงานลวงหนาเพื่อดําเนินการตามแผนจึงมีลักษณะงานของการวางแผนปะปน
อยูดวย
๘. การแจงใหผูเกี่ยวของในหนวยงานทราบถึงโครงการ
๙. การแปลความหมายของแผนใหผูใตบังคับบัญชาทราบ
๑๐. การชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมงาน
๑๑. การรวบรวมขอมูลและตัวเลขที่เกี่ยวของกับความกาวหนาของแผน
๑๒. การตรวจสอบและประเมินขอมูลและตัวเลข
๑๓. การปรับปรุงแผนใหเหมาะสม
๑๔. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตั้งแตตนจนถึงการสิ้นสุดของแผน
ความสําเร็จของการนําแผนสูการปฏิบัติ มีปจจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
๑. ความชัดเจนในวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน
๒. การกําหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสรางบริหารแผน มีความชัดเจน
๓. มีระบบการกํากับตรวจสอบและประเมินผลภายในองคกร และมีการเสริมแรงผูปฏิบัติในเชิงสรางสรรค
๔. สมรรถนะองคกรที่นําแผนสูการปฏิบัติ มีความเขมแข็งทั้งศักยภาพ ความสามารถและความพรอม
๕. มีการสนับสนุนและมีความผูกพันของฝายตางๆ ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติทางดานการเมือง งบประมาณ และวิชาการ

หนา ๗๑

ขั้นนําแผนไปปฏิบัติเปนการปฏิบัติงานตามที่ไดกําหนดไวในแผนงานหรือโครงการเพื่อใหงานที่กําหนดไวในแผนบรรลุเปาหมายผูบริหารควรมีกลวิธีในขั้นการนํา
แผนไปปฏิบัติ การดําเนินการในดานการเตรียมบุคคล งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ กอนดําเนินการมีการชี้แจงใหผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานดําเนินการมีการให
คําแนะนําปรึกษาหารือ มีการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงานตลอดจนการปรับปรุงแกไขทุกระยะของการปฏิบัติงานมีความสําคัญยิ่ง

หนา ๗๒

ภาคผนวก

หนา ๗๓

ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

หนา ๗๔

หนา ๗๕

หนา ๗๖

ภาคผนวก ข
ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

หนา ๗๗

หนา ๗๘

หนา ๗๙

