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กลุมงานวางแผนและงบประมาณ สํานักงานวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รวบรวม/จัดทํา 



 

คํานํา 

 การจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔)  ข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ซ่ึงตอเนื่องจากแผนพัฒนาระยะท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยคําสั่งวิทยาลัยสงฆ      

พุทธชินราช ท่ี ๓๓/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชระยะท่ี ๑๒  

 คณะกรรมการไดดําเนินการจัดประชุมสัมมนากําหนดกรอบนโยบายในโครงการเตรียมความพรอมจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะท่ี ๑๒        

ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชไว ๕ ยุทธศาสตร ซ่ึงสอดคลองกับปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน และ พันธกิจของวิทยาลัย ประกอบดวย  

 ๑. พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

 ๒. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหมีคุณภาพท้ังในระดับจังหวัดและระดับชาติ 

 ๓. พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับท้ังในระดับจังหวัดและระดับชาติ 

 ๔. พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับท้ังในระดับจังหวัดและระดับชาติ 

 ๕. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ 

 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชระยะท่ี ๑๒  และผูท่ีมี

สวนรวมในการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะท่ี ๑๒ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ฉบับนี้  จะอํานวยประโยชนใหทุกสวนงานของวิทยาลัย

สงฆพุทธชินราช ใหเปนกรอบและแนวทางในการวางแผนการบริหาร และการปฏิบัติงานของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชตอไป 

 

กลุมงานวางแผนและงบประมาณ สํานักงานวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  

 
 

 

ก 

 



 

สารบัญ 

  หนา 

คํานํา  ก 

สารบัญ  ข 

บทสรุปผูบริหาร ง 

สวนท่ี ๑ บทนํา ๑ 

 ๑.๑ ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๑ 

 ๑.๒ ผลการดําเนินการภาพรวม ๗ 

 ๑.๓ สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ๙ 

 ๑.๔ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ระยะท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

๑๖ 

 ๑.๕ การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) ๑๘ 

สวนท่ี ๒  แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุมศึกษา ระยะท่ี ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๒๒ 

 ๒.๑ สุภาษิตประจําวิทยาลัย  ๒๒ 

 ๒.๒ ปณิธานประจําวิทยาลัย ๒๒ 

 ๒.๓ ปรัชญาประจําวิทยาลัย ๒๒ 

 ๒.๔ วิสัยทัศนประจําวิทยาลัย  ๒๒ 

 ๒.๕ พันธกิจประจําวิทยาลัย  ๒๒ 

 ๒.๖ เอกลักษณประจําวิทยาลัย ๒๔ 

 ๒.๗ อัตลักษณประจําวิทยาลัย  ๒๔ 

ข 

 



 

  หนา 

 ๒.๘ อัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  ๒๔ 

 ๒.๙ วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี ๑๒  ๒๕ 

 ๒.๑๐ ยุทธศาสตร ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี ๑๒ ๒๕ 

 ๒.๑๑ เปาประสงค ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี ๑๒  ๒๕ 

 ๒.๑๒ รายละเอียดแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะท่ี ๑๒ ๒๘ 

 นิยามเปาประสงค ๔๑ 

 ขอมูลระดับของตัวชี้วัดเกณฑกลาง ๔๔ 

สวนท่ี ๓  ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรม ๔๙ 

 โครงสรางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะท่ี ๑๒ ๕๐ 

 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๕๑ 

 ประเด็นยุทธศาสตร (๕) เปาประสงค (๑๒) ตัวชี้วัด (๒๗) กลยุทธ (๓๒) โครงการ/กิจกรรม (๖๔) ๕๔ 

สวนท่ี ๔  การนําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชฯ สูการปฏิบัต ิ ๖๕ 

สวนท่ี ๕  ภาคผนวก ๖๙ 

 ภาคผนวก ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๗๐ 

 ภาคผนวก ข ภาพประกอบการประชมุคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลยัสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ         

ราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๗๓ 

 

ค 

 



บทสรุปผูบริหาร 

การจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๒               

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

ดวยแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จึงเปนการสมควรตองมีการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวง

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีวัตถุประสงคดังนี้  

๑.  เพ่ือใหบุคลากรของวิทยาลัยทุกสวนงานไดมีความรู ความสามารถ และเขาใจในการจัดทําตัวชี้วัดและคาเปาหมายแผนพัฒนาวิทยาลัย  

๒.  เพ่ือใหบุคลากรของวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการกําหนดคาเปาหมายตามแผนของวิทยาลัย  

๓.  เพ่ือใหบุคลากรของวิทยาลัยไดไปกําหนดการคาเปาหมายในระดับสวนงานลงในแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๒  

สรุปผลการดําเนินการประชุมจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยสังเขป

ดังนี้  

ครั้งท่ี ๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับท่ี ๑๑ ครั้งท่ี ๑ ในการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมพุทธชินราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆ

พุทธชินราช ผูบริหารและคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งทุกรูป/คน ไดรวมกันวางกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาฯ ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

โดยมองภาพรวมของแผนฯ ท่ีผานมาวาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด และมองในอนาคตวา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ในอีก ๕ ปขางหนาจะมีแนวโนมไปในทิศทาง

ใด ในดานตางๆ ดังนี้ 

๑.  ประชุมคณะทํางานฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนา ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๑.๑ บทบาทและหนาท่ีคณะทํางานฯ 

๑.๒ พิจารณารางปฏิทินการดําเนินการ 

๑.๓ การมอบหมายการจัดเตรียมและหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการทบทวนและจัดทําแผนฯ 

ง 

 



๑.๔ การพิจารณาวิเคราะหกลุมทุกสวนงานและวิธีการมีสวนรวม 

๒.  กําหนดตําแหนงคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๒ 

๓.  วิเคราะหสภาพปญหาของวิทยาลัย โดย SWOT Analysis ยุทธศาสตรเฉพาะดาน 

๓.๑ ความตองการเชิงยุทธศาสตร 

๓.๒ SWOT Analysis 

๓.๓ รางนโยบาย 

๓.๔ รางแผนพัฒนา 

๔.  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนจัดเก็บขอมูลจากทุกสวนงานครบถวน 

ครั้งท่ี ๒ ประชุมคณะดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉบับท่ี ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการ

กํากับนโยบายและแผน ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมชั้นลาง อาคารพระพุทธชินสีห วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ไดมีการติดตามผล

ตามกรอบแนวคิดครั้งแรก ท่ีไดมอบใหแตละสํานักงาน ไปวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แลวนําเสนอท่ีประชุม  

ครั้งท่ี ๓ ประกาศใชแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ประชุม

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองประชุมพุทธชินราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และเผยแพรแผนฯ ใหแกคณะ/หนวยงานของ

มหาวิทยาลัย หนวยงานภายนอก ใหทุกสวนงานไดรับทราบตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และการนําแผนพัฒนาสูการปฏิบัติ 

ดังท่ีกลาวมาขางตน จัดพิมพสําหรับผูบริหาร บุคลากรวิทยาลัยใชประกอบเปนคูมือการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของ

สวนงานตอไป 

จ 

 



สวนท่ี ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดิมมีฐานะเปนโครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร ตั้งอยูท่ีวัดพระศรีรัตนมหา

ธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๔๑ เม่ือวันท่ี  

๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ในปการศึกษา ๒๕๔๑  

ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๔๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีประชุมมี

มติอนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ   

ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๔๖  เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกจริยศึกษา   

ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓ /๒๕๔๘ เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีประชุมมีมติ

ยกฐานะหองเรยีนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้ึนเปนวิทยาลัย 

ในนามวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และไดมีขอกําหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ

พุทธชินราช พุทธศักราช  ๒๕๔๘ โดยใหตราขอ กําหนดไว ดังนี้ 

“ใหจัดตั้งวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช โดยยกฐานะหองเรียนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้ึนเปนวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ตั้งแตวันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป” มีฐานะเปนนิติบุคคล มีการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา หนา ๖๐ เลม ๑๒๒ ตอนท่ี ๔๔ วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหการศึกษา วิจัย สงเสริมพระพุทธศาสนา และใหบริการทางวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและบุคคลท่ัวไป รวมท้ังทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 หนา ๑ 



ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีประชุมมี

มติอนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  

ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๔๙ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีประชุม

มีมติอนุมัติใหเปดวิทยาลัยสงฆพุทธ ชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   

ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีประชุมมี

มติอนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สําหรับคฤหัสถ)   

ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ี

ประชุมมีมติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 

(สําหรับคฤหัสถ)  

ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ี

ประชุมมีมติอนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ณ วัดทานา อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแตนั้นเปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๒ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ี

ประชุมมีมติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (สําหรับบรรพชิต)   

ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๒ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ี

ประชุมมีมติอนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สําหรับ

คฤหัสถ) คณะมนุษยศาสตร ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๒ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ี

ประชุมมีมติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ณ วัดหมอนไม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

 

หนา ๒ 



ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดยายสถานท่ีเรียนจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารไปท่ี

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ซ่ึงตั้งอยูท่ี ๒๑๗ หมู ๖ บานหนองไผลอม ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทําพิธีเปดอาคารเรียนหลังใหม เม่ือวันท่ี ๒๒ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไดรับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย คณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชเจาคณะใหญหนเหนือ เปนประธานในพิธีเปด

อาคารเรียน 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๒ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ี

ประชุมมีมติอนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

(สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ) 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นายก

สภามหาวิทยาลัย จึงประกาศไวดังตอไปนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกสังคมศึกษา (คฤหัสถ) และวิชาเอกการสอนภาษาไทย (บรรพชิตและคฤหัสถ) 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายกสภา

มหาวิทยาลัย จึงประกาศไวดังตอไปนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปด

สอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ) 

 

 

 

 

 

 หนา ๓ 



หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีเปดสอนในปจจุบัน 

ท่ี สาขาวิชาท่ีเปดสอน สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

๑. ปรัชญา   วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๒๑๗ หมู๖ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

๒. ภาษาอังกฤษ ,, 

๓. พระพุทธศาสนา ,, 

๔. รัฐประศาสนศาสตร ,, 

๕. สังคมศึกษา ,,  

๖. การสอนภาษาไทย ,, 

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท ท่ีเปดสอนในปจจุบัน 

ท่ี สาขาวิชาท่ีเปดสอน สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

๑. พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๒๑๗ หมู๖ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

หนา ๔ 



 

โครงสรางการบริหารวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช 

รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหาร 

เลขานุการรองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร ผูอํานวยการ 

สํานักงานวิทยาลัย 

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

กลุมงานวางแผนและ
งบประมาณ 

- งานนโยบายและ
แผนพัฒนาวิทยาลัย  
- งานงบประมาณ  
- งานวิจัยสถาบัน  
- งานสารสนเทศ  
- งานติดตามประเมินผล
งานประจําป  

กลุมงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  
- งานการเงิน  
- งานบัญชี  
- งานพัสดุ  
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานยานพาหนะ  

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

เลขานุการผูอํานวยการ 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

 

 

 

ที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัย 

รองผูอํานวยการ 
ฝายวิชาการ 

คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพยสิน 
 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เลขานุการรองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ ผูอํานวยการ 

สํานักงานวิชาการ 

กลุมงานทะเบียนและวัดผล 
- งานทะเบียนและวัดผล  
- งานกองทุนการศึกษา  

กลุมงานหองสมุดและ
สารสนเทศ 

- งานหองสมุด  
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
- งานวางแผนและพัฒนางานวิจัย  
- งานประกันคุณภาพการศึกษา  
- งานหลักสูตรและสงเสริม 
ประสิทธิภาพการสอน 
- งานตําราและเอกสารทางวิชาการ  

กลุมงานบริการการศึกษา 
- งานกิจการนิสิต  
- งานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม  
- งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
- งานเลขานุการผูบริหาร 
- งานบริการวิชาการแกสังคม 

บัณฑิตศึกษา 
- สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 
- เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 

หนวยวิทยบริการ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
 

 

เจาหนาท่ีประจําหลักสูตร 

 หนา ๕ 



คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

 

๑.  พระศรีรัตนมุนี,ดร. ประธานกรรมการ 

๒.  พระครูรัตนสุตาภรณ,ดร. รองประธานกรรมการ 

๓.  พระสุธรรมมุนี กรรมการ 

๔.  พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร. กรรมการ 

๕.  พระครูสุมณฑธรรมธาดา,ดร. กรรมการ 

๖.  พระศรีสวรรค อมรธมฺโม กรรมการ 

๗.  ผศ.ดร.ปญญา  นามสงา กรรมการ 

๘.  นายจุมพต  ออนทรวง กรรมการ 

๙.  พระมงคลพัฒนพิธาน (พิพัฒนมงคล) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐.  พลเอก ดร.ศิริ  ทิวพันธุ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑.  รศ.บุญรักษ  ตัณฑเจริญรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒.  ผศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓.  พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔.  นายสมชาย  เทพรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  นายวรพล  วรสุวรรณโรจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖.  พระครูปลัดเถรานุวัตร, ดร. (สุเทพ) กรรมการและเลขานุการ 

๑๗.  นายดอนลาร  เสนา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

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

หนา ๖ 



๑.๒ ผลการดําเนินการภาพรวม  

แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

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

ยุทธศาสตรที ่ เปาประสงค(จํานวน) 
กลยุทธ 

(จํานวน) 

ตัวช้ีวัด 

(จํานวน) 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

๑ ๒ ๕ ๑๔ ๙ ๕ 

๒ ๑ ๕ ๑๐ ๒ ๘ 

๓ ๑ ๕ ๗ ๖ ๑ 

๔ ๑ ๔ ๕ ๕ ๐ 

๕ ๑ ๖ ๑๒ ๕ ๗ 

รวม ๖ ๒๕ ๔๘ ๒๗ ๒๑ 

คิดเปนรอยละ ๕๔.๑๖ ๔๕.๘๔ 

 

 หนา ๗ 



0

1

2

3

4

5

6

7

8

ยุทธศาสตร ๑ ยุทธศาสตร ๒ ยุทธศาสตร ๓ ยุทธศาสตร ๔ ยุทธศาสตร ๕

บรรลุ

ไมบ่รรลุ

 
 

ผลการดําเนินการภาพรวม : แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี 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 สรุปตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
************************************ 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ผล 

๑ ๑ ๑ ๑.๑ รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ดําเนินการ

ตามกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รอยละ - - - ๕๐ ๕๐ บรรลุ  

๑ ๑ ๑ ๑.๒ จํานวนหลักสูตรทีท่ันสมัยและสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียนและสงัคม 

จํานวน/

หลักสูตร 

- - - - ๒ ไมบรรล ุ  

๑ ๑ ๒ ๒.๑ รอยละของอาจารยที่มีวุฒกิารศึกษาระดับ

ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําทัง้หมด 

รอยละ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ไมบรรล ุ - ขาดทุนสนับ 

สนุนการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก 

๑ ๑ ๒ ๒.๒ รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวชิาการ

ตอจํานวนอาจารยทัง้หมด 

รอยละ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๑๘ ๒๐ ไมบรรล ุ - อาจารยสวน

ใหญเปนอัตรา

จางจึงไมสามารถ

ขอกําหนด

ตําแหนงทาง

วิชาการได 

๑ ๑ ๓ ๓.๑ จํานวนหนวยวิทยบริการ หรือวิทยาลัยสงฆ

ที่ไดรับการยกฐานะสวนงาน 

แหง - - - - ๑ ไมบรรล ุ  

 

 หนา ๙ 



ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ผล 

๑ ๑ ๓ ๓.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได

ปฏิบัติศาสนกิจ ทาํงานหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน ๑ ป 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

๑ ๑ ๓ ๓.๓ รอยละของนิสิตที่ไดรับการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา 

รอยละ - - - - ๘๐ บรรลุ  

๑ ๑ ๓ ๓.๔ จํานวนนิสิตทีไ่ดรับการสงเสริมกิจกรรมการ

พัฒนานิสติ 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

๑ ๑ ๓ ๓.๕ จํานวนของชมรมนิสิตทีไ่ดรับการสนบัสนนุ

พัฒนา 

จํานวน - - - ๔ ๕ บรรลุ  

 

๑ ๒ ๔ ๔.๑ จํานวนรายวิชาที่มีแผนการสอนและ

หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการ

สอน 

จํานวน ๕๐ ๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

 

๑ ๒ ๔ ๔.๒ จํานวนรายวิชาที่มีการพฒันาและผลิตเปน

สื่อการเรียนการสอนสําหรับคณาจารย 

รายวิชา ๕๐ ๕๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ บรรลุ  

๑ ๒ ๔ ๔.๓ ระดับความพึงพอใจของนสิิตตอ

โสตทัศนปูกรณสนบัสนุนการจัดการเรียนการ

สอน 

ระดับ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ บรรลุ  

๑ ๒ ๕ ๕.๑ มีผังแมบทของวิทยาลัย จํานวน - - - ๑ - ไมบรรล ุ - ขาดงบประมาณ

ในการดําเนินการ 

 

หนา ๑๐ 



ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ผล 

๑ ๒ ๕ ๕.๒ มีศูนยปฏิบัติวปิสสนากรรมฐานในเขต

ภาคเหนือตอนลาง 

จํานวน ๑ - - ๑ ๑ บรรลุ  

๒ ๓ ๖ ๖.๑ ผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป ของ

ผลงานวิจัยในปงบประมาณทีผ่านมา 

รอยละ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ไมบรรล ุ - 

๒ ๓ ๖ ๖.๒ มีตําราวิชาการและงานวจิยัดาน

พระพุทธศาสนาและปรัชญา 

จํานวน ๓ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ไมบรรล ุ - มีไมครบตาม

เปาหมายที่ตั้ง 

๒ ๓ ๖ ๖.๓ จํานวนเครือขายการวิจัยภายในประเทศ จํานวน - - - ๒ ๒ ไมบรรล ุ - ไมไดดาํเนิน

โครงการ 

๒ ๓ ๗ ๗.๑ จัดทําบทความทางวิชาการหรือบทความ

วิจัยอยางนอย ๗ หัวขอเร่ืองที่ไดรับการบรรจุไว

ในบัญชี รายชื่อศูนยดชันีการอางอิงวารสารไทย 

(Thai – journal Citation Index :TCI) 

จํานวน - - ๗ ๗ ๗ ไมบรรล ุ  

๒ ๓ ๗ ๗.๒ เผยแพรผลงานทางวชิาการหรืองาน

สรางสรรครอยละ ๕๐ ของงานวจิัยใน

ปงบประมาณระดับชาติหรือนานาชาต ิ

รอยละ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ไมบรรล ุ  

๒ ๓ ๘ ๘.๑ การใชผลงานวิจัยในการเรียนการสอน

พัฒนาตน พฒันางาน รอยละ ๕๐ ของ

ผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ 

 

รอยละ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๕๐ ๕๐ ไมบรรล ุ  

 หนา ๑๑ 



ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ผล 

๒ ๓ ๘ ๘.๒ การใชผลงานวิจัยในการพฒันาสังคมและ

การบริหารกิจการคณะสงฆในเขตภาคเหนือ

ตอนลางรอยละ ๑๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดใน

ปงบประมาณ 

รอยละ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ไมบรรล ุ  

 

 

๒ ๓ ๙ ๙.๑ ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงหรือตีพิมพใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติรอยละ ๑๐ ของ

ผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ 

รอยละ - - - ๑๐ ๑๐ ไมบรรล ุ  

๒ ๓ ๑๐ ๑๐.๑ มีศูนยวิจัยและระบบการบริหารงานวจิัย แหง ๑ - - ๑ ๑ บรรลุ  

๒ ๓ ๑๐ ๑๐.๒ มีนักวิจัยประจําสวนงาน จํานวน - - - ๔ ๔ บรรลุ  

๓ ๔ ๑๑ ๑๑.๑ รอยละของโครงการที่พัฒนาดานบริการ

วิชาการทางพระพทุธศาสนาและปรัชญาแกคณะ

สงฆและสังคม 

รอยละ - - ๘๐ ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

๓ ๔ ๑๑ ๑๑.๒ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการวิชาการ 

ระดับ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ บรรลุ  

๓ ๔ ๑๑ ๑๑.๓ รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จ

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

 

 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

หนา ๑๒ 



ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ผล 

๓ ๔ ๑๒ ๑๒.๑ จํานวนของระบบฐานขอมูลความสาํเร็จ

ของการดําเนินงานแผนพัฒนาระบบขอมูลและ

ระบบการจัดการทรัพยากรองคความรูเพื่อ

ถายทอดวิชาการทั้งทรัพยากรบคุคล ทักษะ

ความชํานาญการ และสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รอยละ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ไมบรรล ุ  

๓ ๔ ๑๓ ๑๓.๑ รอยละความสําเร็จของโครงการบริการ

วิชาการแกคณะสงฆหรือสังคมคุณธรรม 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

๓ ๔ ๑๔ ๑๔.๑ รอยละของการปฏิบัติตามแผนบริการ

วิชาการแกสังคม 

รอยละ - - ๘๐ ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

๓ ๔ ๑๕ ๑๕.๑ รอยละความสําเร็จของโครงการบริการ

วิชาการที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

แกไขปญหาอยางยั่งยืน ใหเกิดสันติสุขในสงัคม 

รอยละ - - ๘๐ ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

๔ ๕ ๑๖ ๑๖.๑ จํานวนระบบและกลไกเพื่อการทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณของ

วิทยาลัยและมปีระโยชนโดยตรงตอสังคม 

จํานวน - - - ๑ ๑ บรรลุ  

๔ ๕ ๑๖ ๑๖.๒ รอยละของการบูรณาการการทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับการวิจัยหรือ การบริการ

วิชาการ 

 

 

รอยละ - - ๘๐ ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

 หนา ๑๓ 



ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ผล 

๔ ๕ ๑๗ ๑๗.๑ รอยละความสําเร็จดานการสงเสริม

วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูทางพระพุทธศาสนา

และปรัชญา มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณี

ไทย ในเขตภาคเหนือตอนลาง 

รอยละ - - - ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

๔ ๕ ๑๘ ๑๘.๑ จํานวนหอศิลปเปนแหลงเรียนรูและขอมูล

ทางดานศิลปวัฒนธรรมทางดานพระพุทธศาสนา 

จํานวน - - - ๑ - บรรลุ  

๔ ๕ ๑๙ ๑๙.๑รอยละความสําเร็จของโครงการที่สงเสริม

นิสิตบุคลากรและชุมชนใหดํารงวิถีชีวิตตามแนว

วิถีพุทธหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

๕ ๖ ๒๐ ๒๐.๑ จํานวนแผนการบริหารจดัการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

จํานวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ บรรลุ  

๕ ๖ ๒๐ ๒๐.๒ ระดับความสําเร็จการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัย 

ระดับ - - - ๓.๕๑ ๓.๕๑ ไมบรรล ุ - ไมไดดาํเนิน

โครงการ 

๕ ๖ ๒๑ ๒๑.๑ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามระบบและกลไกการติดตามประเมินผลอยาง

มีประสิทธิภาพ 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

๕ ๖ ๒๒ ๒๒.๑ จํานวนแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพ 

จํานวน - - - ๑ ๑ ไมบรรล ุ - ไมไดดาํเนิน

โครงการ 

๕ ๖ ๒๒ ๒๒.๒ จํานวนของบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงข้ึน จํานวน ๗ ๓ ๓ ๓ ๓ บรรลุ  

 

หนา ๑๔ 



ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ผล 

๕ ๖ ๒๒ ๒๒.๓ รอยละของบุคลากรประจําไดรับการเขาสู

ตําแหนงสูงข้ึน 

รอยละ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ไมบรรล ุ - ไมไดตาม

เปาหมายที่ตั้ง 

๕ ๖ ๒๒ ๒๒.๔รอยละของบุคลากรที่ไดรับการศึกษาตอ/

ฝกอบรม/ดูงาน/ประชุม/สัมมนาภายในประเทศ

หรือตางประเทศ 

รอยละ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ บรรลุ  

๕ ๖ ๒๓ ๒๓.๑ รอยละ  ความสําเร็จของการจัดสวัสดิการ

แกบุคลากร 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ บรรลุ  

๕ ๖ ๒๔ ๒๔.๑ รอยละของโครงการที่ไดรับการสนบัสนนุ

เพื่อการบริหารจัดการ 

รอยละ - - - ๘๐ ๘๐ ไมบรรล ุ - ไมไดดาํเนิน

โครงการ 

๕ ๖ ๒๔ ๒๔.๒ จํานวนระบบสารสนเทศที่ไดรับการ

พัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสําหรับผูบริหาร 

จํานวน ๑ ๒ ๔ ๔ ๔ ไมบรรล ุ - ไมไดดาํเนิน

โครงการ 

๕ ๖ ๒๕ ๒๕.๑ จํานวนแผนการพัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณ

ของวิทยาลัย 

จํานวน - ๑ - ๑ ๑ ไมบรรล ุ - ไมไดตาม

เปาหมายที่ตั้ง 

๕ ๖ ๒๕ ๒๕.๒ จํานวนมาตรการการติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลในการใชจายงบประมาณไดอยาง

โปรงใส ชดัเจน อยางมปีระสทิธภิาพ 

จํานวน - - - ๔ ๔ ไมบรรล ุ  

 

 หนา ๑๕ 



๑.๔ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๑ 

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

๑.๔.๑ ปญหาในการดําเนินงาน 

ปญหาในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๑ 

๑) จํานวนหลักสูตรท่ีทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม 

๒) รอยละของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  – ขาดทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

๓) รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยท้ังหมด - อาจารยสวนใหญเปนอัตราจางจึงไมสามารถขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการได 

๔) จํานวนหนวยวิทยบริการ หรือวิทยาลัยสงฆท่ีไดรับการยกฐานะสวนงาน 

๕) มีผังแมบทของวิทยาลัย - ขาดงบประมาณในการดําเนินการ 

๖) ผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป ของผลงานวิจัยในปงบประมาณท่ีผานมา 

๗) มีตําราวิชาการและงานวิจัยดานพระพุทธศาสนาและปรัชญา - มีไมครบตามเปาหมายท่ีตั้ง 

๘) จํานวนเครือขายการวิจัยภายในประเทศ - ไมไดดําเนินโครงการ 

๙) จัดทําบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยอยางนอย ๗ หัวขอเรื่องท่ีไดรับการบรรจุไวในบัญชี รายชื่อศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai – 

journal Citation Index :TCI) 

๑๐) เผยแพรผลงานทางวิชาการหรืองานสรางสรรครอยละ ๕๐ ของงานวิจัยในปงบประมาณระดับชาติหรือนานาชาติ 

๑๑) การใชผลงานวิจัยในการเรียนการสอนพัฒนาตน พัฒนางาน รอยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยท้ังหมดในปงบประมาณ 

๑๒) การใชผลงานวิจัยในการพัฒนาสังคมและการบริหารกิจการคณะสงฆในเขตภาคเหนือตอนลางรอยละ ๑๐ ของผลงานวิจัยท้ังหมดในปงบประมาณ 

๑๓) ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงหรือตีพิมพในระดับชาติ หรือนานาชาติรอยละ ๑๐ ของผลงานวิจัยท้ังหมดในปงบประมาณ 

๑๔) จํานวนของระบบฐานขอมูลความสําเร็จของการดําเนินงานแผนพัฒนาระบบขอมูลและระบบการจัดการทรัพยากร 

หนา ๑๖ 



๑๕) ระดับความสําเร็จการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัย - ไมไดดําเนินโครงการ 

๑๖) จํานวนแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ - ไมไดดําเนินโครงการ 

๑๗) รอยละของบุคลากรประจําไดรับการเขาสูตําแหนงสูงข้ึน - ไมไดตามเปาหมายท่ีตั้ง 

๑๘) รอยละของโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนเพ่ือการบริหารจัดการ  - ไมไดดําเนินโครงการ 

๑๙) จํานวนระบบสารสนเทศท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือการบริหารจัดการสําหรับผูบริหาร  - ไมไดดําเนินโครงการ 

๒๐) จํานวนแผนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัย - ไมไดตามเปาหมายท่ีตั้ง 

๒๑) จํานวนมาตรการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการใชจายงบประมาณไดอยางโปรงใส ชัดเจน อยางมีประสิทธิภาพ  

๑.๔.๒ อุปสรรคในการดําเนินงาน 

- 

 

ขอเสนอแนะ 

๑.  สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม โดยเฉพาะข้ันตอนการจัดทําเปาหมายและตัวชี้วัด เพ่ือใหครอบคลุม เท่ียงตรงกับการดําเนินงาน และทิศทางท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด เพ่ือแกไขปญหาในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๑ 

๒.  ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม โดยการกําหนดเจาภาพ หรือผูรับผิดชอบตอผลผลิตโดยตรง รวมท้ังการจัดทําเครื่องมือในการวิเคราะหติดตามผลการดําเนินการ 

การประเมินผล การปรับปรุงผลการดําเนินการ และการรายงานผลการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

หนา ๑๗ 



๑.๕ การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) 

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

จากผลการดําเนินงานท่ีผานมาจะพบวาแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๑ มีท้ังกลยุทธท่ีบรรลุ

เปาหมายและไมบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว ดังนั้น การวางแผนพัฒนาวิทยาลัยในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงได

วิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมาและสภาพแวดลอมในปจจุบัน สรุปเปนจุดเดน จุดดอย โอกาส และภาวะคุกคามเพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาไดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

การจัดการศึกษา การจัดการศึกษา 

๑.  วิทยาลัยมีชื่อเสียงในดานการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา และเปน

วิทยาลัยเฉพาะทาง สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกจังหวัดใกลเคียง  

๑.  นิสิตมีความแตกตางในดานวุฒิการศึกษา วัยวุฒิ จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนา ท้ังใน

ดานความรู ความสามารถ เจตคติ และทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

๒.  วิทยาลัยมีหลักสูตรการจัดการศึกษาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมวิชาการดาน

พระพุทธศาสนาท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิ

๒.  ขาดการแลกเปลี่ยนและสรางเครือขายดานการเรียนการสอนระหวางนิสิต อาจารย

กับสถาบันภายนอก 

๓.  วิทยาลัยไดเปดโอกาสทางการศึกษาแกคณะสงฆ สังคม และชุมชน ใหไดรับ

การศึกษาอยางเทาเทียมกัน 

๓.  สัดสวนตําแหนงอาจารยตอตําแหนงวิชาการและสัดสวนอาจารยตอจํานวนนิสิต ยัง

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔.  วิทยาลัยมีสังคมเปนฐานในการระดมทรัพยากรและมีศักยภาพในการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงาน 

 

 

 

 

หนา ๑๘ 



จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

การวิจัย การวิจัย 

 ๔.  ขาดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จึงทําใหความสามารถในการผลิตผลงานทาง

วิชาการและการวิจัยของวิทยาลัยยังไมเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

การบริการวิชาการ การบริการวิชาการ 

๕.  วิทยาลัยมีบุคลากรทางดานการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา ผาน

กระบวนการบริการวิชาการและการผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมและคณะสงฆ 

๕.  ขาดการสรุปและประเมินผลงานบริการวิชาการแกสังคมท่ีเปนระบบและครอบคลุม 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ๖.  ขาดการพัฒนาบุคลากรและแหลงเรียนรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยาง

จริงจังทําใหการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย 

การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ 

๖.  วิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน และสงเสริม

สวัสดิการแกบุคลากร 

๗.  ระเบียบ ขอบังคับ ซ่ึงเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการยังไมสอดคลองกับการ

บริหารจัดการของทางวิทยาลัย และบางอยางขาดการพัฒนาปรับปรุงใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลง 

 ๘.  วิทยาลัยยังขาดการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเขาสูตําแหนงการบริหารอยางเปนระบบ 

 ๙.  ไมมีคูมือภาระงานท่ีชัดเจน เพ่ือการประเมินผลของผูปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรขาด

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

หนา ๑๙ 



โอกาสการพัฒนา (Opportunity) กับภาวะคุกคาม (Threat) 

โอกาสการพัฒนา (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 

การจัดการศึกษา การจัดการศึกษา 

๑.  คณะสงฆภาค ๕ มีนโยบายสงเสริมการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร เพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ จึงเปนโอกาสใหวิทยาลัยไดจัดการเรียนการ

สอนสนองนโยบายดานการจัดการศึกษาของคณะสงฆ 

๑.  บุคคลท่ีจะเขามาบรรพชาอุปสมบทมาเปนทายาททางพระพุทธศาสนามีจํานวน

ลดลง อาจทําใหจํานวนนิสิตลดลง  

 

๒.  สถานการณทางสังคมของโลกมีความวุนวายเกิดขึ้น ไมมีความสงบ สังคมมีความ

แตกแยก อันเกิดจากปญหาการพัฒนาท่ีไมสมดุล เปนโอกาสของวิทยาลัยในการท่ีจะ

เสนอทางเลือกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ ผานกระบวนการจัดการศึกษา 

การบริการวิชาการ การวิจัย และการสงพระสอนศีลธรรมทําหนาท่ีการสอน

พระพุทธศาสนาในโรงเรียน 

๒.  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชซึ่ ง ต้ังอยู ใน จังหวัดพิษ ณุ โลก มีสถานศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษามีจํานวนหลายแหง จึงทําใหมีทางเลือก แกผูท่ีจะเขาศึกษาในวิทยาลัย

สงฆพุทธชินราชอาจทําใหจํานวนนิสิตคฤหัสถหรือบุคคลท่ัวไปลดลง 

๓.  นโยบายดานการจัดการศึกษาของรัฐบาลขาดเสถียรภาพ ไมชัดเจน 

๓.  การขยายสวนการจัดการศึกษาออกไปตามจังหวัดใกลเคียง ตามความตองการของ

คณะสงฆและประชาชนท่ัวไป ชวยใหผูท่ีสนใจศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนา 

ไดรับโอกาสเขาศึกษา 

 

๔.  คาใชจายในการจัดการศึกษาไมสูง เปนทางเลือกใหพระสงฆ สามเณร และ

ประชาชนท่ัวไปเขามาศึกษาไดอยางกวางขวาง 

 

การวิจัย การวิจัย 

๕.  มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหบุคลากรและลูกจางของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ไดมี

โอกาสเสนอขอทุนเพื่อทํางานวิจัย 

 

 

๔.  นโยบายการใหทุนสนับสนุนการวิจัยไมสอดคลองกับการจัดการศึกษาในแตละ

หลักสูตรของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

หนา ๒๐ 



โอกาสการพัฒนา (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 

การบริการวิชาการ การบริการวิชาการ 

๖.  วิทยาลัยไดรับความเชื่อม่ันจากทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในจัดการโครงการ/กิจกรรม ดานบริการวิชาการ 

อยางตอเนื่อง  

 

การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๗.  วิทยาลัยมีองคความรูและบุคลากรดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึง

เปนโอกาสในการสงเสริมการเรียนรูพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมระดับทองถ่ิน 

ระดับจังหวัด และระดับภาค 

๘.  วิทยาลัยไดรับความเชื่อม่ันจากทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในจัดการโครงการ/กิจกรรม ดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวฒันธรรม อยางตอเนื่อง 

 

การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ 

 ๕.  สภาวะการเมืองการปกครองขาดเสถียรภาพ งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

ไมคงท่ีทําใหไดรับงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย สถาบันการศึกษาในจังหวัด

พิษณุโลกมีจํานวนมาก และเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงจึงเปนเหตุใหนิสิตลด

จํานวนนอยลง 

 

 

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

หนา ๒๑ 



สวนท่ี ๒ 

แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 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 มุงปฏิบัติภารกิจหลักท่ีสําคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพและได

มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนําความรูทางดานพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม ใหเกิดเปนองคความรูท่ี

นําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคมของคนในชาติอยางท่ัวถึง ซึ่งมีพันธกิจท่ีสําคัญ ๔ ดาน ดังนี้ 

• ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

• วิจัยและพัฒนา 

หนา ๒๒ 



• สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม 

• ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HEd) โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณา

การในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนไปตามจุดมุงหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติท่ีใหการศึกษาเปน

เคร่ืองมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนพลเมือง๑ (มีองคประกอบ ๔ ดาน คือ มีคุณลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค มีองค

ความรูท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีทักษะการดํารงชีวิต) และมีลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามนวลักษณของ

บัณฑิต ๙ ประการ คือ๒ 

๑) มีปฏิปทานาเล่ือมใส   M = Morality 

๒) รูเทาทันความเปล่ียนแปลงของสังคม   A = Awareness 

๓) มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา   H = Helpfulness 

๔) มีความสามารถและทักษะดานภาษา   A = Ability 

๕) ใฝรูใฝคิด   C = Curiosity 

๖) รูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม   H = Hospitality 

๗) มีโลกทัศนกวางไกล   U = Universality 

๘) เปนผูนําดานจิตใจและปญญา   L = Leadership 

๙) มีศักยภาพพรอมที่จะใชและพัฒนานวัตกรรม    A = Aspiration 

๑ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔, สาํนักงานเลขาธิการแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ หนาท่ี ๗ 
๒ คําบรรยายอธิการบดมีหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในการประชุมสัมมนาประเมินผลแผนฯ ระยะท่ี ๑๑ และจดัทําแผนระยะท่ี ๑๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยกองแผน สํานักงานอธิการบดี วันท่ี ๔ พ.ค. ๒๕๕๙ 

หนา ๒๓ 

                                                



วิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยและคนควา เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน เนนการพัฒนาองค

ความรูในพระไตรปฎก โดยวิธีสหวิทยาการแลวนําองคความรูท่ีคนพบมาประยุกตใชแกปญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ

งานวิชาการดานพระพุทธศาสนา โดยความรวมมือกับสถาบันศาสนาท่ีมีชื่อเสียงท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและ

งานวิจัยใหมีคุณภาพและความเปนสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม ตามปณิธานการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัย ดวยการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ใหประสานสอดคลอง เอ้ือตอการสงเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ สรางความรูความเขาใจหลักคําสอน

ทางพระพุทธศาสนา สรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชน โดยการจัดประชุม สัมมนา และฝกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆและบุคลากรทาง

ศาสนาใหมีศักยภาพในการธํารงรักษา เผยแผหลักคําสอน และเปนแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกวาง 

ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การเสริมสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเอ้ือตอการศึกษา 

โดยใชพระพุทธศาสนาเปนกลไกเพ่ือสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเปน

รากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพและย่ังยืน 

๒.๖ เอกลักษณประจําวิทยาลัย  

บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา 

๒.๗ อัตลักษณประจําวิทยาลัย  

ประยุกตพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม  

๒.๘ อัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัย  

มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 

 

 

หนา ๒๔ 



๒.๙ วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ฉบับที ่๑๒  

๑) เพื่อกําหนดทิศทาง/แนวทางพัฒนาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๕ 

๒) เพื่อกําหนดทิศทาง/แนวทางผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา สามารถบูรณาการกับ

ศาสตรสาขาตางๆ มีปฏิปทานาเล่ือมใส ใฝรู ใฝคิด มีความเปนผูนําทางจิตใจและปญญา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีโลกทัศนกวางไกล สามารถกาวทัน

ความเปล่ียนแปลงของโลก มีศรัทธาท่ีจะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และมีความเสียสละเพื่อสวนรวม 

๓) เพ่ือสงเสริมกําหนดทิศทาง/แนวทางพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยและคณะสงฆ ใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพ มีความพรอมท่ีจะเขาไปมีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีความสงบสุขแบบย่ังยืน 

๒.๑๐ ยุทธศาสตร ในแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ฉบับที ่๑๒  

๑) พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ  

๒) พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพระดับชาติ 

๓) พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

๔) พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติ  

๕) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพระพุทธศาสนา 

๒.๑๑ เปาประสงค ในแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ฉบับที ่๑๒  

๑) บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

๒) หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมท่ีเปนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๓) อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีทันสมัย 

๔) ทรัพยากรการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสม 

๕) ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการสงผลตอการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางย่ังยืน 

หนา ๒๕ 



๖) งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ 

๗) ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับการอางอิง หรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติ 

๘) ผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

๙) งานบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๐) ผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

๑๑) นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 

๑๒) การบริหารจัดการองคกรโดยใชหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๒๖ 



แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision วิสัยทัศน 

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๕  Buddhist College of the Sangha Administration of Region 5 

๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม      

นวลักษณ และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับ

การอางอิง หรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจ

และสังคมในระดบัชาติ 

๓.๑ ผลงานบริการวิชาการดาน

พระพุทธศาสนาเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติ 

๔.๑ ผลงานดานพระพุทธศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนท่ี

ยอมรับในระดับชาต ิ

๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพุทธศาสนากับ

ศาสตรสมัยใหมท่ีเปนนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ

และการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๒.๒ งานวิจัย งานสรางสรรคและ

นวัตกรรมไดรับการตีพิมพเผยแพร

ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

๔.๒ นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูร

ณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 

๑.๓ อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในศาสตรและมีทักษะในการจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีทันสมัย 

๒.๑ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม

ทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการสงผลตอการ

พัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืนยั่งยืน 

๓.๒ งานบริการวิชาการบูรณาการกับ

การเรียนการสอนและการวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๑.๔ ทรัพยากรการ

เรียนรูเพียงพอและ

เหมาะสม 

๕.๑ การบริหารจัดการองคกรโดยใช

หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ

การบริหารจัดการสมัยใหม พั
ฒ

นา
อง

คก
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หนา ๒๗ 



๒.๑๒ รายละเอียดแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะท่ี ๑๒ 

 

ยุทธศาสตร (๕) เปาประสงค (๑๒) ตัวช้ีวัด (๒๗) และกลยุทธ (๓๒) 

ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

เปาประสงคที่ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามนวลักษณและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) 

ระดับ

คะแนน (๕) 
๔ ๔ ๔ ๔.๒๕ ๔.๓๕ 

๒. จํานวนนิสิต/บัณฑิตท่ีไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ รอยละ - - ๑ ๑ ๑ 

 

 

 

 

 

หนา ๒๘ 



กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานจัดการศึกษาดําเนินการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพตามนวลักษณและตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

สํานักงานวิชาการ  

 

๒. สงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานจัดการศึกษาพัฒนากลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพในการ

เรียนรูใหสําเร็จหลักสูตร 

๓. สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเครือขายในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

 

เปาประสงคที่ ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมที่เปนนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและการอยูรวมกันอยางสันติ

สุข 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด หนวยนบั 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงใหบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - ๘๐ 

 

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีการนําหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกตเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนในหลักสูตร เพ่ือใหเกิดองค

ความรูในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม  

สํานักงานวิชาการ 

 

หนา ๒๙ 



เปาประสงคที่ ๑.๓ อาจารยมีความรูความเช่ียวชาญในศาสตรและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูที่ทันสมัย 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ รอยละ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๒. รอยละของอาจารยท่ีมีบทความตีพิมพหรือเผยแพรระดับชาต ิ รอยละ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

๓. รอยละของอาจารยท่ีใชวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูมุงผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค รอยละ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

 

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑. สงเสริม และสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยตามเกณฑท่ีกําหนด  สํานักงานวิชาการ 

๒. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาศักยภาพเพ่ือสรางผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยใชเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการในระดับชาติ 

๓. พัฒนาศักยภาพอาจารยในการจัดการเรียนรูบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการทะนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

หนา ๓๐ 



เปาประสงคที่ ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. รอยละของหลักสูตรท่ีมีทรัพยากรการเรียนรูท่ีระบุใน มคอ.๒ รอยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

๒. ระดับความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย ท่ีมีตอทรัพยากรการเรียนรูท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ระดบัคะแนน ๓ ๓.๒๕ ๓.๕ ๔ ๔.๒๕ 

๓. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอก เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู จํานวน - - ๑ ๑ ๑ 

 

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสมตามรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ โดยการมีสวนรวมของคณะวิทยาลัย

และศูนย 

สํานักงานวิชาการ 

สํานักงานวิทยาลัย 

 ๒. สงเสริมและสนับสนุนใหวิทยาลัยและศูนย พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

๓. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอก เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

หนา ๓๑ 



ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพระดับชาต ิ

เปาประสงคที่ ๒.๑ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการสงผลตอการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการท่ีสงผลตอ

การพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืนตอจํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท้ังหมด 
รอยละ - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการท่ี

สงผลตอการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน 

สํานักงานวิชาการ 

สํานักงานวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๓๒ 



เปาประสงคที่ ๒.๒ งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตอจํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท้ังหมด 
รอยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

 

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ สํานักงานวิชาการ 

๒. สงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานจัดทําวารสารและพัฒนาเขาสู TCI  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๓๓ 



เปาประสงคที่ ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับการอางอิง หรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีไดรับการอางอิงหรือนําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติ 
รอยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒. จํานวนโครงการวิจัยท่ีอาจารยและนักวิจัยดําเนินการรวมกับนักวิจัยตางสถาบัน จํานวน - - - ๑ ๑ 

 

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีสวนรวมกับชุมชน องคกรใน

ประเทศและตางประเทศ 

สํานักงานวิชาการ 

 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชท่ีเชื่อมโยงเพ่ือการอางอิงและนําไปใชประโยชนท้ังในระดับจังหวัด

และระดับชาติ 

๓. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีอาจารยและนักวิจัยดําเนินการรวมกับนักวิจัยตาง

สถาบัน 

 

 

 

 

หนา ๓๔ 



ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

เปาประสงคที่ ๓.๑ ผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการในระดับด ี รอยละ ๗๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ 

๒. จํานวนหนวยงาน องคกร หรือชุมชนท่ีไดรับบริการวิชาการพระพุทธศาสนาจากวิทยาลัยสงฆพุทธชิน

ราช 
จํานวน ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

 

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชมและยุทธศาสตรของประเทศอยางมีสวน

รวม  

สํานักงานวิชาการ 

สํานักงานวิทยาลัย 

๒. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาต ิ

๓. พัฒนาและสนับสนุนศูนยความเปนเลิศดานพระพุทธศาสนาระดับชาต ิ

 

 

 

 

 

หนา ๓๕ 



เปาประสงคที่ ๓.๒ งานบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. รอยละโครงการบริการวิชาการแกสงัคมท่ีบูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา รอยละ ๗๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ 

๒. รอยละโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับการวิจัย รอยละ - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๓. รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอนในการวิจัยและทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

สํานักงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๓๖ 



ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

เปาประสงคที่ ๔.๑ ผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาต ิ

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จํานวนโครงการท่ีสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสวนรวมของทุกสวน

งานท่ีเก่ียวของ 
จํานวน - - - ๑ ๑ 

 

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑. เรงรัดการจัดทําแผนสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสวนรวมของทุกสวนงานท่ีเก่ียวของ สํานักงานวิชาการ 

สํานักงานวิทยาลัย ๒. สนับสนุนและพัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสะทอนอัตลักษณของวิทยาลัย 

๓. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมืองานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๓๗ 



เปาประสงคที่ ๔.๒ นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จํานวนนวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการสงเสริม

พระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก

สังคม 

จํานวน - - - ๑ ๑ 

 

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 

สํานักงานวิชาการ 

สํานักงานวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

หนา ๓๘ 



ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ 

เปาประสงคที่ ๕.๑ การบริหารจัดการองคกรโดยใชหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด หนวยนบั 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ระดับความสําเร็จของการนําหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร ระดับ ปฐาน ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ระดับความสําเร็จของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ระดับ ปฐาน ๔ ๔ ๕ ๕ 

๓. ระดับผลสําเร็จของงานเปนไปตามแผนพัฒนาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ ระดับ ปฐาน ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร ระดับ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ 

๕. รอยละของการใชจายงบประมาณท่ีเปนตามแผนงบประมาณ รอยละ ๙๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการ ระดบั/คะแนน ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ 

๗. ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองคกร ระดับ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๓๙ 



กลยุทธ/ผูรับผิดชอบระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 

๑. พัฒนาและสงเสริมการใชหลักพระพุทธศาสนาประยุกตในการบรหิารจัดการองคกร สํานักงานวิทยาลัย 

สํานักงานวิชาการ 

 

๒. สงเสริมและพัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 

๔. กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนนุการบริหารจัดการองคกร 

๕. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณ 

๖. พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองคกร 

๗. สงเสริมการใชความรูและประสบการณท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน 

๘. พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๔๐ 



นิยามเปาประสงค 
เปาประสงค นิยาม 

๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ และกรอบ

มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลัดสูตรและใหมีคุณลักษณะบัณฑิตตามนวลักษณ คือ ๑) มี

ปฏิปทานาเลื่อมใส (Morality) ๒) รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม (Awareness) ๓) มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ

พระพุทธศาสนา (Helpfulness) ๔) มีความสามารถและทักษะดานภาษา (Ability) ๕) ใฝรูใฝคิด (Curiosity) ๖) 

รูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม (Hospitality) ๗) มีโลกทัศนกวางไกล (Universality) ๘) เปนผูนําดานจิตใจและปญญา 

(Leadership) ๙) มีศักยภาพพรอมท่ีจะใชและพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ (Aspiration)  

พรอมท้ังมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) อันเปนหลักการสําคัญของการ

กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ท้ัง ๕ ดาน ประกอบดวย ๑) คุณธรรม จริยธรรม 

(Ethics and Morals) ๒) ดานความรู (Knowledge) ๓) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) ๔) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) ๕) ดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical} Communication and 

Information Technology Skills)  

๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับ

ศาสตรสมัยใหมท่ีเปนนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและ

การอยูรวมกันอยางสันติสุข 

มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยการนํายุทธศาสตรและนโยบายของภาครัฐ ตลอดจนความตองการของสังคมมา

ประยุกตใหสอดคลองกับศักยภาพในการจัดการศึกษาดานพระพุทธศาสนา เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ

ยังคงหลักการของพระพุทธศาสนาท่ีมุงพัฒนาจิตใจใหนิสิตเกิดการเรียนรูผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตร จนสามารถพัฒนาตนเองใหเปนคนดี มีความรอบรู มุงม่ัน สื่อสารสัมพันธ กาวทันเทคโนโลยี และนํา

ศักยภาพไปใชใหเกิดประโยชน ตอตนเอง ประเทศชาติ ศาสนา และสังคมใหเกิดความเจริญรมเย็น 

หนา ๔๑ 



เปาประสงค นิยาม 

๑.๓ อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรและมี

ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีทันสมัย 

อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ี ทันสมัยมีขีด

ความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะตามพันธกิจและ

หนาท่ีของอาจารยท้ัง ๕ ดาน ๑) สมรรถนะดานลักสูตรการเรียนการสอน ๒) สมรรถนะดานการวิจัย ๓) 

สมรรถนะดานการบริการวิชาการ ๔) สมรรถนะดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ ๕) สมรรถนะดาน

การบูรณาการพระพุทธศาสนา 

๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสม ทรัพยากรการเรียนรูท้ัง ๕ ประเภท คือ ๑) บุคลากร ๒) งบประมาณ ๓) อาคารสถานท่ี ธรรมชาติแวดลอม 

๔) เทคโนโลยีสื่อทัศนูปกรณ  ๕) ระบบเครือขายท่ีทันสมัย มีความเพียงพอและเหมาะสมตอบริบทและ

สภาพแวดลอมของความเปนสถาบันการศึกษาดานพระพุทธศาสนา 

๒.๑ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมทาง

พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการสงผลตอการพัฒนา

จิตใจและสังคมอยางยั่งยืน 

ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการสงผลตอการพัฒนาจิตใจและ

สังคมอยางยั่งยืน การสรางงานวิจัยบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินและสภาพปญหาของสังคมมีการบูรณาการเขากับ

พันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมฟนฟู อนุรักษ สืบสานพัฒนา เผยแพรพระพุทธศาสนาเชิง

บูรณาการ สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูเพ่ือการเรียนรู พัฒนาใหเกิดผลผลิตทาง

วัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของทองถ่ินและสังคม ท่ีสงผลตอการพัฒนาจิตใจและ

สังคมอยางยั่งยืน 

๒.๒ งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ผลงานวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือแหลงเผยแพรอ่ืน ท่ีไดรับ

การยอมรับท้ังในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมไดรับ

การอางอิง หรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาจิตใจ

และสังคมในระดับชาติ 

ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม ไดมีการนําไปใชอางอิง รวมถึงการนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการ

พัฒนาจิตใจและสังคม การสรางผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน และการนํา

ผลงานไปใชแกไขสภาพปญหาของสังคมในระดับชาต ิ

หนา ๔๒ 



เปาประสงค นิยาม 

๓.๑ ผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ 

การพัฒนารูปแบบหรือชองทางท่ีจะเผยแพรผลงานวิชาการพระพุทธศาสนาใหเกิดความแพรหลายเพ่ือ

ยกระดับการเผยแพรพระพุทธศาสนาสูกลุมเปาหมายใหชัดเจน และสงผลกระทบเชิงบวกกับวิทยาลัยใหมากท่ีสุด 

มีหนังสือลงบทความและนําเสนอผลงานทางวิชาการ บนเวทีระดับชาต ิ

๓.๒ งานบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการ

สอนและการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

งานบริการวิชาการแกสังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีระบบ 

กลไก และกระบวนการในการใหบริการแกสังคมท่ีมีมาตรฐานเปนรูปธรรมมีแผนการบริการวิชาการสอดคลองกับ

ความตองการของนิสิตและชุมชน โดยมีการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายท่ีมีการบูรณาการกับการเรียน

การสอน การวิจัยและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แผนการบริการวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

วิทยาลัย และการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและการบริการวิชาการแกสังคม 

๔.๑ ผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมี

คุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

ผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติ การดําเนินงานดาน

วัฒนธรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีการบูรณาการเขากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิต

บัณฑิตโดยการจัดกิจกรรมฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนาเผยแพรศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปน

รากฐานในการพัฒนาองคความรูเพ่ือการเรียนรูและใหเกิดผลผลิตทางวัฒนธรรม เปนท่ียอมรับในระดับชาต ิ

๔ .๒  น วั ต ก ร ร ม ด า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ

ศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการงานสงเสริม

พระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 

การบูรณาการพระพุทธศาสนาใหเกิดนวัตกรรม ท้ัง ๔ ดาน คือ ๑) ผลผลิต (Product Innovation) ๒) 

กระบวนการ (Process Innovation) ๓) บริการ (Service Innovation) ๔) บริหาร (Management Innovation 

เพ่ือใหเกิดการสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒธรรมกับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและ

บริการวิชาการแกสังคม 

๕ .๑  ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ งค ก ร โด ย ใช ห ลั ก

พระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการ

สมัยใหม 

การบริหารจัดการท่ีนําเอาหลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชโดยบูรณาการใหเขากับศาสตรการ

บริหารจัดการสมัยใหม อยางมีประสิทธิภาพ 

 

หนา ๔๓ 



ขอมูลระดับของตัวช้ีวัดเกณฑกลาง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

เปาประสงคท่ี ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามนวลักษณและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) 

หนวยนับ : คะแนน 

คําอธิบาย : 

 ผูใชบัณฑิต ใหหมายรวมถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเก่ียวของดวย 

ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา ๕ ระดับ) ของนายจาง ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเก่ียวของดวยจากการ

ประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) คือคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีพึง

ประสงค ครอบคลมุอยางนอย ๕ ดาน คือ ๑. ดานคุณธรรมและจริยธรรม ๒. ดานความรู ๓. ดานทักษะทางปญญา ๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการประเมินคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามนวลักษณท้ัง ๙ 

ประการ คือ 

๑) มีปฏิปทานาเลื่อมใส ๒) รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม ๓) มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 

๔) มีความสามารถและทักษะดานภาษา ๕) ใฝรูใฝคิด ๖) รูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม 

๗) มีโลกทัศนกวางไกล ๘) เปนผูนําดานจิตใจและปญญา ๙) มีศักยภาพพรอมท่ีจะใชและพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ 

เกณฑการใหคะแนน : 

ใชคะแนนจากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต และนวลักษณ คะแนนเต็ม ๕ 

 

 

 

หนา ๔๔ 



เปาประสงคท่ี ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย ท่ีมีตอทรัพยากรการเรียนรูท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

หนวยนับ : คะแนน 

คําอธิบาย : 

 ทรัพยากรทางการเรียนรูใหหมายรวมถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ีชวยสนับสนุนท้ังทางตรงและทางออมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน ขอมูลสารสนเทศ สื่อทุกรูปแบบ 

บุคลากร วัสดุ อาคาร สถานท่ี เปนตน 

 ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย ท่ีไดจากการประเมินทรัพยากรการเรียนรูในแตละชวงปงบประมาณโดยการแยก

พิจารณาความพึงพอใจใน ๒ ดาน คือ (๑) ความพึงพอใจดานปริมาณ (๒) ความพึงพอใจดานคุณภาพ 

เกณฑการประเมิน : 

ใชคะแนนท่ีไดจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย ท่ีมีตอทรัพยากรการเรียนรู คะแนนเต็ม ๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ 

เปาประสงคท่ี ๕.๑ การบริหารจดัการองคกรโดยใชหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ระดับความสําเร็จของการนําหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร 

หนวยนับ : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน 

ระดับ ๑ มีการกําหนดหลักธรรมเพ่ือการบริหารจัดการองคกร 

ระดับ ๒ มีการรณรงคและดําเนินการสงเสริมใหผูบริหารทุกสวนงานรับรูและเขาใจหลักธรรมเพ่ือการบริหารจัดการองคกร 

ระดับ ๓ มีสวนงานระดับคณะหรือเทียบเทานําหลักธรรมเพ่ือบริหารจัดการองคกรท่ีวิทยาลัยกําหนดไปสูการปฏิบัติ รอยละ ๖๐ 

ระดับ ๔ มีสวนงานระดับคณะหรือเทียบเทานําหลักธรรมเพ่ือบริหารจัดการองคกรท่ีวิทยาลัยกําหนดไปสูการปฏิบัติ รอยละ ๘๐ 

ระดับ ๕ มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการใชหลักธรรมเพ่ือการบริหารจัดการองคกร เผยแพรตอสาธารณชน 

หนา ๔๕ 



ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ระดับความสําเร็จของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

หนวยนับ : ระดับ 

เกณฑมาตรฐาน 

ระดับ ๑ มีการกําหนดและเผยแพรแนวปฏิบัติของผูบริหารตามองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

ระดับ ๒ ผูบริหารมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลตามท่ีกําหนดไมนอยกวาระดับดี 

ระดับ ๓ ผูบริหารนําหลักธรรมาภิบาลตามท่ีกําหนดไปใชในการบริหารองคกรไมนอยกวาระดับดี และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

ระดับ ๔ มีการนําผลการประเมินการนําหลักธรรมาภิบาล ไปปรับปรุงแนวปฏิบัติ 

ระดับ ๕ มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการจัดการบริหารองคกร เผยแพรตอสาธารณชน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ ระดับผลสําเร็จของงานเปนไปตามแผนพัฒนาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ 

หนวยนับ : ระดับ 

คําอธิบาย : 

 พิจารณาจากการท่ีหนวยงานมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 

เกณฑมาตรฐาน 

ระดับ ๑ ระดับผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ของแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๒ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

ระดับ ๒ ระดับผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ของแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๒ ไมนอยกวารอยละ ๘๔ 

ระดับ ๓ ระดับผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ของแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๒ ไมนอยกวารอยละ ๘๘ 

ระดับ ๔ ระดับผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ของแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๒ ไมนอยกวารอยละ ๙๒ 

ระดับ ๕ ระดับผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ของแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๒ ไมนอยกวารอยละ ๙๕ 

 

 

 

หนา ๔๖ 



ตัวช้ีวัดท่ี ๔ ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

หนวยนับ : ระดับ 

คําอธิบาย : 

 พิจารณาจากผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร คือ 

๑. แผนพัฒนาการผลิตบัณฑิต เชน แผนพัฒนาหลักสูตร แผนยุทธศาสตรประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนานิสิต เปนตน 

๒. แผนพัฒนางานวิจัย 

๓. แผนพัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

๔. แผนพัฒนางานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๕. แผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร เชน แผนกลยุทธทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร แผนจัดการความรู แผนบริหารความเสี่ยง แผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนตน 

เกณฑมาตรฐาน  

ระดับ ๑ ระดับผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

ระดับ ๒ ระดับผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร ไมนอยกวารอยละ ๘๔ 

ระดับ ๓ ระดับผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร ไมนอยกวารอยละ ๘๘ 

ระดับ ๔ ระดับผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร ไมนอยกวารอยละ ๙๒ 

ระดับ ๕ ระดับผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร ไมนอยกวารอยละ ๙๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการ 

เกณฑการประเมิน : 

ใชคะแนนจากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการ คะแนนเต็ม ๕ 

 

 

หนา ๔๗ 



ตัวช้ีวัดท่ี ๗ ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองคกร 

คําอธิบาย : 

 พิจารณาจากผลสํารวจระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองคกร โดยมีคณะกรรมการจัดทําแบบสํารวจและดําเนินการสํารวจระดับความสุข

ของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองคกร วัดจากแบบสํารวจในประเด็นท่ีเก่ียวของดังนี้ 

๑) สภาพการทํางาน เชน ความพึงพอใจตอโอกาสตัดสินใจในเรื่องเก่ียวกับการทํางาน หรือมีความพึงพอใจในการทํางาน 

๒) คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ความพึงพอใจกับคาตอบแทนท่ีไดรับ ชั่วโมงทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน 

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ความสัมพันธกับเพ่ือรวมงาน 

เกณฑมาตรฐาน 

ระดับ ๑ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๑ – ๒๐ 

ระดับ ๒ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๒๑ – ๔๐ 

ระดับ ๓ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๔๑ – ๖๐ 

ระดับ ๔ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๖๑ – ๘๐ 

ระดับ ๕ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองคกร รอยละ ๘๑ – ๑๐๐ 

 

หนา ๔๘ 



สวนท่ี ๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ในแผนพัฒนาฯ ระยะท่ี ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

เชิงพุทธบูรณาการ 

พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ  

เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพ 

เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพระดับชาติ 

พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

หนา ๔๙ 



โครงสรางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน 
เอกลักษณ-อัตลักษณ 

วิทยาลยัสงฆพุทธชินราช 

 

นวลักษณบัณฑิต 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

๔ เปาประสงค 

๙ ตัวชี้วัด 

เปาประสงคที่ ๑.๑ = ๒ ตัวชี้วัด 

เปาประสงคที่ ๑.๒ = ๑ ตัวชี้วัด 

เปาประสงคที่ ๑.๓ = ๓ ตัวชี้วัด 

เปาประสงคที่ ๑.๔ = ๓ ตัวชี้วัด 

๑๐ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๑.๑ = ๓ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๑.๒ = ๑ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๑.๓ = ๓ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๑.๔ = ๓ กลยุทธ 

โครงการ……

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

๑ เปาประสงค 

๗ ตัวชี้วัด 

 
 

เปาประสงคที่ ๕.๑ = ๗ ตัวชี้วัด 

 

 

๘ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๕.๑ = ๘ กลยุทธ 

โครงการ……

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

๓ เปาประสงค 

๔ ตัวชี้วัด 

 

เปาประสงคที่ ๒.๑ = ๑ ตัวชี้วัด 

เปาประสงคที่ ๒.๒ = ๑ ตัวชี้วัด 

เปาประสงคที่ ๒.๓ = ๒ ตัวชี้วัด 

 

๖ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๒.๑ = ๑ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๒.๒ = ๒ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๒.๓ = ๓ กลยุทธ 

โครงการ……

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

๒ เปาประสงค 

๕ ตัวชี้วัด 

 

เปาประสงคที่ ๓.๑ = ๒ ตัวชี้วัด 

เปาประสงคที่ ๓.๒ = ๓ ตัวชี้วัด 

 

๔ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๓.๑ = ๓ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๓.๒ = ๑ กลยุทธ 

โครงการ……

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

๒ เปาประสงค 

๒ ตัวชี้วัด 

 

เปาประสงคที่ ๔.๑ = ๑ ตัวชี้วัด 

เปาประสงคที่ ๔.๒ = ๑ ตัวชี้วัด 

 

๔ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๔.๑ = ๓ กลยุทธ 

เปาประสงคที่ ๔.๒ = ๑ กลยุทธ 

โครงการ……

 

 

For What 

How to 

หนา ๕๐ 



กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี ผูรวม วิทยากร 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

ระยะท่ี ๑๒ 

๒๓ พฤษภาคม ๕๙ คําสั่งวิทยาลัยสงฆพุทธชิน

ราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ี ๓๓/๒๕๕๙ 

  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะ

ท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)” 

๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๕๙ ณ อาคารหอประชุม 

มวก. ๔๘ พรรษา 

หัวหนาหรือผูแทนสวนงานท้ังสวนกลางและ

ภูมิภาค วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชเขารวม

ประชุมตามบันทึกขอความท่ี ศธ ๖๑๐๐.๓/

ว๑๒ 

นางศิริวิช  ดโนทัย 

๑. ประชุมคณะทํางานฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการ

พัฒนาและจัดทําแผนพัฒนา ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๑.๑ บทบาทและหนาท่ีคณะทํางานฯ 

๑.๒ พิจารณารางปฏิทินการดําเนินการ 

๑.๓ การมอบหมายการจัดเตรียมและหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการ

ทบทวนและจัดทําแผนฯ 

๑.๔ การพิจารณาวิเคราะหกลุมทุกสวนงานและวิธีการมีสวนรวม 

๒. กําหนดตําแหนงคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ 

ระยะท่ี ๑๒ 

๓ . วิเคราะหสภาพปญหาของวิทยาลัย โดย SWOT Analysis 

ยุทธศาสตรเฉพาะดาน 

๓.๑ ความตองการเชิงยุทธศาสตร 

๓.๒ SWOT Analysis 

๓.๓ รางนโยบาย 

๒๔ สิงหาคม ๕๙ ณ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช คณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ 

ระยะท่ี ๑๒ 

 

หนา ๕๑ 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี ผูรวม วิทยากร 

๓.๔ รางแผนพัฒนา 

๔. เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนจัดเก็บขอมูลจากทุกสวนงาน

ครบถวน 

ผลการดําเนินการ : ไดผลการวิเคราะหสภาพปจจัยภายในและภายนอกขององคกร โดยใช SWOT และกําหนดวิสัยทัศนและเปาประสงค 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดําเนินการ “จัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)” 

๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๕๙ ณ เดอะโซไซตี้ อ.อุทัย 

จ.อยุธยา 

คณ ะกรรมการดํ าเนินการฯ หรือผู แทน 

หั วหน างาน ท่ีดูแลรับผิดชอบงานแผนฯ 

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชเขารวมประชุมตาม

บันทึกขอความท่ี ศธ ๖๑๐๐.๓/ว๑๒ 

นางศิริวิช  ดโนทัย 

ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ

พุทธชินราช ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๒๙ กันยายน ๕๙ ณ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช คณะกรรมการประจําวิทยาลยัสงฆพุทธชินราช 

ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 

 

ผลการดําเนินการ : ไดวิสัยทัศน และเปาประสงค และตัวชี้วัด และแผนท่ียุทธศาสตร 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน ทบทวนกระบวนการ “จัดทํา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวกรณราชวิทยาลัย ในชวง

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔)” 

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๕๙ ณ รอยัลล

ฮิลล จ.นครนายก 

คณะทํางาน และผูแทนสวนงานท้ังสวนกลาง

และสวนภูมิภาค  

นางศิริวิช  ดโนทัย 

ผลการดําเนินการ : ทบทวนวิสัยทัศน เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนท่ียุทธศาสตร จัดทํากลยุทธ และผูรับผิดชอบ 

วิพากษ รางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๖ กันยายน ๖๐ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ 

พรรษา 

คณะกรรมการจัดทําแผนฯ ผูบริหาร อาจารย 

เจาหนาท่ี และผูทรงคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัย

เชิญ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชเขารวมประชุม

ตามบันทึกขอความท่ี ศธ ๖๑๐๐/ว๔๗ 

- นางศิริวิช  ดโนทัย 

- รศ.ดร.ธีรยุทธ  พ่ึง

เทียร 

- ดร.ธวัชชัย  สมอ

เน้ือ 

ผลการดําเนินการ : ไดรางแผนพัฒนาฯ ฉบับปรับปรุงจากการวิพากษ เสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบประกาศใชแผนมหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๒ ตามรางฯ ท่ีเสนอ 

หนา ๕๒ 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี ผูรวม วิทยากร 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวง

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔)” 

ไดรับบันทึกขอความ ท่ี ศธ ๖๑๐๐.๖/ว ๓๓ 

วัน ท่ี  ๓ ๐  มิ ถุ น าย น  ๒ ๕ ๖ ๑  เรื่ อ ง  ม อ บ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๒ 

  

การพิจารณารางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชระยะท่ี ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมช้ันลาง 

อาคารพระพุทธชินสีห วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

คณะกรรมการกํากับนโยบายและแผน ประชุม

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

 

๑. ประกาศใชแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๒. เผยแพรแผนฯ ใหแกคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัย หนวยงาน

ภายนอก และทุกสวนงานไดรับทราบตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

๓. การนําแผนพัฒนาสูการปฏิบัติ 

๓.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติการ และรายงานประจําป 

๓.๒ การถายทอดตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยสูคณะ/หนวยงาน/

บุคคล 

๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองประชุมพุทธชิน

ราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  

คณะกรรมการประจําวิทยาลยัสงฆพุทธชินราช 

ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๕๓ 



ประเด็นยุทธศาสตร (๕) เปาประสงค (๑๒) ตวัช้ีวัด (๒๗) กลยุทธ (๓๒) 

ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒  

(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑ บัณฑิตมี

คุณลักษณะตามนว

ลักษณ และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) 

๑. ระดับคะแนนความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตตอ

คุณภาพบัณฑิตตามนว

ลักษณและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ (TQF) 

๑. สงเสริมและสนับสนุนให

สวนงานจัดการศึกษา

ดําเนินการพัฒนาบัณฑิตให

มีคุณภาพตามนวลักษณและ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF)  

๑. สํานักงานวิชาการ 

๒. สํานักงานวิทยาลัย 

๓. กลุมงานบริการการศึกษา 

๔. บัณฑิตศึกษา 

๕. หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๖. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

๗. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 

๘. หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ระดับคะแนน (๕) ๔ ๔ ๔ ๔.๒๕ ๔.๓๕ 

 ๒. จํานวนนิสิต/บัณฑิตท่ี

ไดรับการยกยองหรือไดรับ

รางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

๒. สงเสริมและสนับสนุนให

สวนงานจัดการศึกษาพัฒนา

กลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ

เตรียมความพรอมและ

พัฒนาศักยภาพในการ

เรียนรูใหสําเร็จหลักสูตร 

 

 

๑. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๒. หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๓. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

จํานวน (รางวัล) - - ๑ ๑ ๑ 

หนา ๕๔ 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

  ๓. สงเสริมและสนับสนุนให

นิสิตมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมเครือขายในระดับ

จังหวัดและระดับประเทศ 

๑. สํานักงานวิทยาลัย 

๒. กลุมงานบริการการศึกษา 

จํานวน (รางวัล) 

 

- - ๑ ๑ ๑ 

๑.๒ หลักสูตรมีการ  

บูรณาการหลักพุทธ

ศาสนากับศาสตร

สมัยใหมท่ีเปนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาจิตใจและการ

อยูรวมกันอยางสันติสุข 

๑. รอยละของหลักสูตรท่ี

ไดรับการปรับปรุงให  

บูรณาการหลัก

พระพุทธศาสนากับศาสตร

สมัยใหม 

๑. พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรใหมีการนําหลัก

พระพุทธศาสนาไปประยุกต

เชื่อมโยงกับศาสตรอื่นใน

หลักสูตร เพ่ือใหเกิดองค

ความรูในการพัฒนาและ

สรางความเขมแข็งของ

ชุมชนและสังคม 

๑. บัณฑิตศึกษา 

๒. หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

รอยละ 

 

๘๐ 

 

๘๐ 

 

๘๐ 

 

- 

 

๘๐ 

 

๑.๓ อาจารยมีความรู

ความเชี่ยวชาญใน

ศาสตรและมีทักษะใน

การจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีทันสมัย 

๑. รอยละของอาจารยท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการ 

๑. สงเสริม และสนับสนุน

การเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยตาม

เกณฑท่ีกําหนด  

๑. สํานักงานวิชาการ รอยละ 

 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

 

๑๕ 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

๒๕ 

 

 

 

 

๓๐ 

 

 

 

 

 ๒. รอยละของอาจารยท่ีมี

บทความตีพิมพหรือ

เผยแพรระดับชาติ 

๒. สงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยพัฒนาศักยภาพเพ่ือ

สรางผลงานทางวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โดยใชเครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการในระดับชาติ 

๑. สํานักงานวิชาการ รอยละ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

หนา ๕๕ 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๓. รอยละของอาจารยท่ีใช

วิธีการจัดกระบวนการ

เรียนรูมุงผลสัมฤทธ์ิ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค 

๓. พัฒนาศักยภาพอาจารย

ในการจัดการเรียนรู    

บูรณาการ การวิจัย การ

บริการวิชาการและการ

ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑. สํานักงานวิทยาลัย 

๒. หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

รอยละ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

๑.๔ ทรัพยากรการ

เรียนรูเพียงพอและ

เหมาะสม 

๑. รอยละของหลักสูตรท่ีมี

ทรัพยากรการเรียนรูท่ีระบุ

ใน มคอ.๒ 

๑. พัฒนาทรัพยากรการ

เรียนรูใหเพียงพอและ

เหมาะสมตามรายละเอียด

ของหลักสูตร มคอ.๒ โดย

การมีสวนรวมของคณะ

วิทยาลัยและศูนย 

๑. สํานักงานวิทยาลัย รอยละ 

 

๗๐ 

 

๗๕ 

 

๘๐ 

 

๘๕ ๘๕ 

 ๒. ระดับความพึงพอใจของ

นิสิต คณาจารย ท่ีมีตอ

ทรัพยากรการเรียนรูท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

๒. สงเสริมและสนับสนุนให

วิทยาลัยและศูนย พัฒนา

สภาพแวดลอมทางกายภาพ

ท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

๑. สํานักงานวิทยาลัย ระดับคะแนน (๕) ๓ ๓.๒๕ ๓.๕ ๔ ๔.๒๕ 

 ๓. จํานวนเครือขายความ

รวมมือกับองคกรภายนอก 

เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรการ

เรียนรู 

๓. สรางและพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือกับองคกร

ภายนอก เพ่ือสนับสนุน

ทรัพยากรการเรียนรู 

๑. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 

๒. หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

จํานวน - - ๑ ๑ ๑ 

 

 

 

หนา ๕๖ 



ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพระดับชาติ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๑ ผลงานวิจัย งาน

สรางสรรคและ

นวัตกรรมทาง

พระพุทธศาสนาเชิง

บูรณาการสงผลตอการ

พัฒนาจิตใจและสังคม

อยางยั่งยืน 

๑. รอยละของผลงานวิจัย 

งานสรางสรรคและ

นวัตกรรมทาง

พระพุทธศาสนาเชิง    

บูรณาการท่ีสงผลตอการ

พัฒนาจิตใจและสังคมอยาง

ยั่งยืนตอจํานวนผลงานวิจัย 

งานสรางสรรคและ

นวัตกรรมท้ังหมด 

๑. สงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยและนักวิจัยพัฒนา

งานวิจัย งานสรางสรรคและ

นวัตกรรมทาง

พระพุทธศาสนาเชิง    

บูรณาการท่ีสงผลตอการ

พัฒนาจิตใจและสังคมอยาง

ยั่งยืน 

๑. สํานักงานวิชาการ 

 

 

 

รอยละ - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๒.๒ งานวิจัย งาน

สรางสรรคและ

นวัตกรรมไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

๑. รอยละของผลงานวิจัย 

งานสรางสรรคและ

นวัตกรรมท่ีตีพิมพเผยแพร

ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตอจํานวน

ผลงานวิจัย งานสรางสรรค

และนวัตกรรมท้ังหมด 

๑. สงเสริมและสนับสนุน

การตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัย งานสรางสรรค

และนวัตกรรมในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

๑. สํานักงานวิชาการ รอยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

  ๒. สงเสริมและสนับสนุนให

สวนงานจัดทําวารสารและ

พัฒนาเขาสูฐาน TCI 

 

 

 

๑. สํานักงานวิชาการ รอยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

หนา ๕๗ 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๓ ผลงานวิจัยงาน

สรางสรรคและ

นวัตกรรมไดรับการ

อางอิงหรือนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนา

จิตใจและสังคมใน

ระดับชาติ 

๑. รอยละของผลงานวิจัย 

งานสรางสรรคและ

นวัตกรรมท่ีไดรับการอางอิง

หรือนําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาจิตใจและสังคมใน

ระดับชาติ 

๑. สงเสริมและสนับสนุน

การวิจัยพระพุทธศาสนาเชิง

บูรณาการโดยใชการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ แบบมีสวน

รวมกับชุมชน องคกรใน

ประเทศและตางประเทศ 

๑. สํานักงานวิชาการ รอยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

 ๒. จํานวนโครงการวิจัยท่ี

อาจารยและนักวิจัย

ดําเนินการรวมกับนักวิจัย

ตางสถาบัน 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ

งานวิจัยของวิทยาลัยสงฆ

พุทธชินราชท่ีเชื่อมโยงเพ่ือ

การอางอิงและนําไปใช

ประโยชนในระดับชาติ 

๑. สํานักงานวิชาการ รอยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

  ๓. สงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาโครงการวิจัย 

งานสรางสรรคและ

นวัตกรรมท่ีอาจารยและ

นักวิจัยดําเนินการรวมกับ

นักวิจัยตางสถาบัน 

๑. สํานักงานวิชาการ จํานวน - - - ๑ ๑ 

 

 

 

 

หนา ๕๘ 



ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.๑ ผลงานบริการ

วิชาการดาน

พระพุทธศาสนาเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ 

๑. รอยละของโครงการ

บริการวิชาการแกสังคมท่ีมี

ผลตอความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในระดับดี 

๑. สงเสริมและสนับสนุน

การบริการวิชาการแกสังคม

ท่ีตอบสนองความตองการ

ของชุมชมและยุทธศาสตร

ของประเทศอยางมีสวนรวม  

๑. กลุมงานบริการการศึกษา 

๒. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๓. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

 

รอยละ ๗๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ 

 ๒. จํานวนหนวยงาน องคกร 

หรือชุมชนท่ีไดรับบริการ

วิชาการพระพุทธศาสนาจาก

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

๒. สรางและพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือการบริการ

วิชาการแกสังคมใน

ระดับชาติ 

๑. กลุมงานบริการการศึกษา 

๒. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 

๓. หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

จํานวน ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

  ๓. พัฒนาและสนับสนุนศูนย

ความเปนเลิศดาน

พระพุทธศาสนาระดับชาติ 

๑. สํานักงานวิทยาลัย 

๒. หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา       

๓.๒ งานบริการวิชา

การบูรณาการกับการ

เรียนการสอนและการ

วิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๑. รอยละโครงการบริการ

วิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการ

กับกระบวนการเรียนการ

สอนในรายวิชา 

๑. สงเสรมิและสนับสนุน

การบูรณาการงานบริการ

วิชาการแกสังคมกับ

กระบวนการเรียนการสอน

ในการวิจัยและทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

๑. หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา 

๒. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๓. หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๔. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

๕. หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

 

 

 

 

รอยละ ๗๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ 

หนา ๕๙ 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๒. รอยละโครงการบริการ

วิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการ

กับการวิจัย 

 ๑. สํานักงานวิทยาลัย 

๒. กลุมงานบริการการศึกษา 

๓. หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา 

๔. หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๕. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

๖. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 

๗. หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

รอยละ 

 

- - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 ๓. รอยละของโครงการ

บริการวิชาการแกสังคมท่ี

บูรณาการทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 ๑. กลุมงานบริการการศึกษา 

๒. หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา 

รอยละ 

 

๗๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๖๐ 



ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๑ ผลงานดาน

พระพุทธศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมมี

คุณภาพ เปนท่ียอมรับ

ในระดับชาติ 

๑. จํานวนโครงการท่ี

สงเสริมพระพุทธศาสนา

และทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีสวน

รวมของทุกสวนงานท่ี

เกี่ยวของ 

๑. เรงรัดการจัดทําแผน

สงเสริมพระพุทธศาสนาและ

ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยมีสวนรวมของทุกสวน

งานท่ีเกี่ยวของ 

๑. สํานักงานวิทยาลัย 

๒. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

จํานวน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

  ๒. สนับสนุนและพัฒนางาน

สงเสริมพระพุทธศาสนาและ

ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี

สะทอนอัตตลักษณของ

วิทยาลัย 

๑. กลุมงานบริการการศึกษา 

๒. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๓. หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

จํานวน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

  ๓. สรางและพัฒนาเครือขาย

ความรวมมืองานสงเสริม

พระพุทธศาสนาและ

ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

๑. สํานักงานวิชาการ จํานวน - - - ๑ ๑ 

หนา ๖๑ 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๒ นวัตกรรมดาน

พระพุทธศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิด

จากการบูรณาการงาน

สงเสริม

พระพุทธศาสนาและ

ทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกบัการ

เรียนการสอน การวิจัย

และบริการวิชาการแก

สังคม 

๑. จํานวนนวัตกรรมดาน

พระพุทธศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจาก

การบูรณาการสงเสริม

พระพุทธศาสนาและ

ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอน การ

วิจัยและบริการวิชาการแก

สังคม 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนานวัตกรรมโดยการ 

บูรณาการงานสงเสริม

พระพุทธศาสนาและ

ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอน การวิจัย

และบริการวิชาการแกสังคม 

๑. กลุมงานบริการการศึกษา 

๒. หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา 

จํานวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๖๒ 



ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.๑ การบริหารจัดการ

องคกรโดยใชหลัก

พระพุทธศาสนาบูรณา

การกับการบริหาร

จัดการสมัยใหม 

๑. ระดับความสําเร็จของ

การนําหลักพระพุทธศาสนา

มาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการองคกร 

๑. พัฒนาและสงเสริมการใช

หลักพระพุทธศาสนา

ประยุกตในการบริหาร

จัดการองคกร 

๑. สํานักงานวิทยาลัย 

๒. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ระดับ ปฐาน ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๒. ระดับความสําเร็จของ

การบริหารตามหลัก       

ธรรมาภิบาล 

๒. สงเสริมและพัฒนาระบบ

และกลไก การบริหารจัดการ

องคกรใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

๑. สํานักงานวิทยาลัย 

 

 

 

ระดับ ปฐาน ๔ ๔ ๕ ๕ 

 ๓. ระดับผลสําเร็จของงาน

เปนไปตามแผนพัฒนา

วิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ 

๓. พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนา 

๑. กลุมงานวางแผนและงบประมาณ ระดับ ปฐาน ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๔. ระดับความสําเร็จของ

แผนพัฒนาตามพันธกิจและ

แผนสนับสนุนการบริหาร

จัดการองคกร 

๔. กํากับติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาตามพันธกิจ

และแผนสนับสนุนการ

บริหารจัดการองคกร 

๑. กลุมงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ระดับ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ 

 ๕. รอยละของการใชจาย

งบประมาณท่ีเปนตามแผน

งบประมาณ 

๕. สงเสริมและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการดาน

งบประมาณ 

๑. กลุมงานวางแผนและงบประมาณ 

 

รอยละ ๙๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

หนา ๖๓ 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๖. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการ 

๖. พัฒนาและสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการองคกร 

๑. สํานักงานวิทยาลัย ระดับ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ 

 ๗. ระดับความสุขของ

บุคลากรในการปฏิบัติงาน

ภายในองคกร 

๗. สงเสริมการใชความรูและ

ประสบการณท่ีไดจากการ

แลกเปล่ียนเรียนรูไป

ประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน 

๑. สํานักงานวิทยาลัย ระดับ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ 

  ๘. พัฒนาระบบสวัสดิการ

บุคลากร 

๑. สํานักงานวิทยาลัย ระดับ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ 

 

หนา ๖๔ 



สวนท่ี ๔ 

การนําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชสูการปฏิบัติ 
 

แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) ผานกระบวนการจัดทําอยางบูรณาการทุกภาคสวน มีสวนรวมในการพัฒนา มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ตลอดจน

เปาหมายการดําเนินการ มีโครงการและกิจกรรมประกอบชัดเจน และเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามแผนอยางแทจริง จําเปนจะตองแปลงออกเปนแผนยุทธศาสตรระดับสํานัก 

และหนวยงาน ใหมีแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงาน ซ่ึงประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมท่ีตองทํา ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และแผนประกัน

คุณภาพ ระยะเวลาดําเนินการ ผูปฏิบัติ/ผูรับผิดชอบ งบประมาณดําเนินงาน ตัวชี้วัด ท้ังนี้โดยมีโครงสรางสวนงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ การนําเทคโนโลยีมาใชประกอบ 

มีงบประมาณในการดําเนินงาน เปนตน  

ความหมายของการนําแผนสูการปฏิบัติ ในมุมมองของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช คือ การดําเนินการตามนโยบาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยการนํา

โครงการ/กิจกรรม ท่ีไดกําหนดไวในแผน ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย มีการกําหนดองคกรหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการชัดเจน การดําเนินการ

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกระบวนการบริหารนําแผนสูการปฏิบัติ มีข้ันตอนดังนี้  

๑. ข้ันตอนการวางแผน (Plan or Planning)   

๒. ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation)   

๓. ข้ันตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation)  

๔. ข้ันตอนปรับมาตรฐาน (Act or Standardization)   

เม่ือไดจัดทําแผน โครงการและไดตรวจสอบความเปนไปไดจนแนใจแลว นําแผนเสนอผูมีอํานาจตามลําดับเพ่ือขออนุมัติงบประมาณดําเนินการตามแผนและเม่ือ

ไดรับการอนุมัติแลวนําไปสูการปฏิบัติ การปฏิบตัิตามแผนนี้จัดเปนข้ันสําคัญท่ีสุดของการวางแผน เพราะวาแผนเปนเพียงขอมูลท่ีมีอยูในเอกสาร ถาไมมีการปฏิบัติก็จะไม

เกิดประโยชนอะไร ในการปฏิบัติตามแผนจะเริ่มตั้งแตการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การดําเนินการตามโครงการท่ีมีในแผนปฏิบัติการประจําปตามลําดับของโครงการ

กอนหลัง กําหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามแผน เม่ือไดศึกษางานและคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานแลวผูวางแผนงานจะสามารถคาดคะเนไดวางานชิ้นหนึ่งๆ ควรใช

กําลังคนปฏิบัติงานก่ีคน และแผนงานดังกลาวจะใชเวลาเทาใดในแตละแผน ควรใชเวลาเทาใดตลอดแผนงาน เพ่ือใหการอานแผนงานงายยิ่งข้ึนควรจัดทําเปนตารางแสดง

หนา ๖๕ 



เวลาท่ีใชปฏิบัติงานแตละอยางตลอดเวลา 

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ประกอบดวย ๒ สวน คือ   

๑. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนปฏิบัติการจะเปนแผนท่ีถูกกําหนดข้ึน โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับแผนงานและโครงการตางๆ ท่ีมีเปาหมาย

สอดคลองกับเปาประสงค และแผนกลยุทธท่ีกําหนดไว โดยท่ัวไปแลวการกําหนดแผนปฏิบัติการจะเปนรายป โดยหนวยปฏิบัติจะตองกําหนดใหเห็นถึงความสัมพันธของ

ผลงานท่ีจะเกิดข้ึนอยางนอย ๒ ระดับ ไดแก ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) โดยใชกรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ (Logical Framework Project 

Planning) ซ่ึงเปนการชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของเปาหมายเชิงกลยุทธ (ในระดับตางๆ) ตัวชี้วัดความสําเร็จและทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินงาน  

๒. การปฏบิัติการ (Take Action) การปฏิบัติการเปนกระบวนการดําเนินการตามแผนงานงาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีกําหนดไว โดยท่ัวไปจะมี ๒ สวน คือ  

๒.๑ การปฏิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามกลยุทธของแผนฯ เพ่ือดําเนินการจัดทําผลผลิตหรือใหบริการแกผูรับบริการ  

๒.๒ การปฏิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ ท่ีเปนพันธกิจสนับสนุน ไดแก การจัดการความรู (Knowledge Management) ในองคกร หรือการพัฒนาองคกร

และการจัดการ เพ่ือชวยเสริมสรางขีดสมรรถนะการเรียนรูใหองคกรมีความพรอมท่ีจะปรับปรุงตนเองเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือมุงใหเกิดความสําเร็จตาม

แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้ จะตองดําเนินการทําความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการนําแผนสูการปฏิบัติแกสวนงานท้ังระดับ 

สํานัก สาขาวิชา และกลุมงาน โดยการประชุมชี้แจงทําความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติ ท่ีสรางองคความรูในการบริหารแกผูท่ีเก่ียวของในระดับตางๆ ซ่ึงเชื่อมโยงกัน

ตั้งแตแผนพัฒนาหลักจนถึงแผนพัฒนาระดับสวนงานใหมีความเชื่อมโยงเปนไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นจะตองสรางระบบการติดตามประเมินผล ท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด

ความสําเร็จซ่ึงเปนกลไกความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผน หรือพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหเชื่อมโยงกันโดยการสรุปเปนรายงาน ประชาสัมพันธใหแกองคกร 

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับ 

การนําแผนไปปฏิบัติเปนการบงบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดฉะนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติตามแผนและวัตถุประสงคการดําเนินงานจะตองคํานึงถึงการ

ประหยัดและใหผลประโยชนท่ีเหมาะสมโดยใชทรัพยากร คน เงิน และวัสดุอุปกรณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ือเปนการลงมือปฏิบัติตามโครงการมีการมอบหมายงาน การจัดสรร

ทรัพยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายอยางแทจริง การลงมือปฏิบัติตามแผนมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้  

๑. ผูปฏิบัติตามแผนรับแผนท่ีไดอนุมัติแลวเพ่ือการดําเนินการ 

๒. ผูปฏิบัติตามแผนจะตองทําความเขาใจสวนประกอบตางๆ ทางเทคนิคของแผน 

๓. การทําความเขาใจสวนตางๆ ของแผนโดยเนนถึงปจจัยท่ีไมเก่ียวกับวิชาการเฉพาะดานหรือเทคนิคแตมุงเนนไปทางดานมนุษยสัมพันธและปฏิกิริยาของผูปฏิบัติ

หนา ๖๖ 



ท่ีมีตอแผน 

๔. การกําหนดบทบาทของผูดําเนินการตามแผน 

๕. การจัดเตรียมบุคคลผูปฏิบัติตามแผนและการกําหนดมอบหมายความรับผิดชอบ 

๖. การเตรียมแผนดําเนินการหรือแผนปฏิบัติงาน 

๗. การดําเนินการตามแผน ตามกระบวนการทุกข้ันตอนท่ีกลาวมาจะเปนการเตรียมงานลวงหนาเพ่ือดําเนินการตามแผนจึงมีลักษณะงานของการวางแผนปะปน

อยูดวย 

๘. การแจงใหผูเก่ียวของในหนวยงานทราบถึงโครงการ 

๙. การแปลความหมายของแผนใหผูใตบังคับบัญชาทราบ 

๑๐. การชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมงาน 

๑๑. การรวบรวมขอมูลและตัวเลขท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาของแผน 

๑๒. การตรวจสอบและประเมินขอมูลและตัวเลข 

๑๓. การปรับปรุงแผนใหเหมาะสม 

๑๔. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตั้งแตตนจนถึงการสิ้นสุดของแผน 

ความสําเร็จของการนําแผนสูการปฏิบัติ มีปจจัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

๑. ความชัดเจนในวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน 

๒. การกําหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสรางบริหารแผน มีความชัดเจน 

๓. มีระบบการกํากับตรวจสอบและประเมินผลภายในองคกร และมีการเสริมแรงผูปฏิบัติในเชิงสรางสรรค 

๔. สมรรถนะองคกรท่ีนําแผนสูการปฏิบัติ มีความเขมแข็งท้ังศักยภาพ ความสามารถและความพรอม 

๕. มีการสนับสนุนและมีความผูกพันของฝายตางๆ ท้ังระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติทางดานการเมือง งบประมาณ และวิชาการ 

 

 

หนา ๖๗ 



ข้ันนําแผนไปปฏิบัติเปนการปฏิบัติงานตามท่ีไดกําหนดไวในแผนงานหรือโครงการเพ่ือใหงานท่ีกําหนดไวในแผนบรรลุเปาหมายผูบริหารควรมีกลวิธีในข้ันการนํา

แผนไปปฏิบัติ การดําเนินการในดานการเตรียมบุคคล งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ กอนดําเนินการมีการชี้แจงใหผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานดําเนินการมีการให

คําแนะนําปรึกษาหารือ มีการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงานตลอดจนการปรับปรุงแกไขทุกระยะของการปฏิบัติงานมีความสําคัญยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๖๘ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๖๙ 



 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  

 

 

 

 

 

หนา ๗๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๗๑ 
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ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
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