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คํานํา 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ซ่ึงได้
ดําเนินการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก โอกาส และอุปสรรค เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด โดยให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน เพื่อให้
กระบวนการติดตามและประเมินผลของส่วนงานท่ีจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยได้ รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาซ่ึงประกอบไปด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะ 
วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและกําหนดสาระสําคัญไว้ในแผนพัฒนาบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิจัย
และศักยภาพของบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามวิสัยทัศน์
ที่ว่า “บัณฑิตศึกษามาตรฐานสากล”โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๒ ภายใต้
กรอบวิสัยทัศน์ที่ว่า“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก”แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการท่ี
กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ท่ีได้กําหนดหลักการสําคัญของการพัฒนาไว้
ว่า “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 
 ในนามของบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัยและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีได้ร่วมกันดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยฉบับน้ีจะเป็นแนวทางในส่งเสริมการจัดการศึกษาวิจัยและพัฒนาบุคลากร
ระดับบัณฑิตศึกษาของทุกส่วนงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป 
      

 

 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  



 

 

สารบัญ 
คํานํา ๑ 

สารบัญ ๒ 

บทสรุปผู้บริหาร ๔ 

ส่วนที่ ๑  บทนํา ๖ 

 ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมาบัณฑิตวิทยาลัย ๖ 

 ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม ๗ 

 ๑.๓ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร ๙ 

ส่วนที่ ๒แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๑๘ 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ ๑๘ 

 ๒.๒ พันธกิจ ๑๘ 

 ๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์และเปา้ประสงค์ ๑๘ 

 ๒.๔ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๒๐ 

 ๒.๕ ตารางแสดงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ตามแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๖๗ 

๒๙ 

ส่วนที่ ๓  ผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนา มจร ระยะที่ ๑๒ กับแผนพัฒนา 
           บัณฑิตวิทยาลัย 

๔๙ 

 ๓.๑ การวิเคราะห์ความสอดคล้องกันระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และพันธกิจของแผนพัฒนา มจร ระยะที่ 
๑๒ กับแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

๔๙ 

 ๓.๒ แผนที่ยุทธศาสตร์(strategy map)บัณฑิตวิทยาลัย ๕๘ 

ส่วนที่  ๔  การบริหารแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ๕๙ 

 ๔.๑  กลไกลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ๕๙ 

 ๔.๒ การติดตามประเมินผล ๕๙ 

 

 

 

 



๓ 

บทสรุปผู้บริหาร 

 
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนการ

พัฒนาศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ให้เป็น 
“บัณฑิตศึกษามาตรฐานสากล” หมายถึง การศึกษาวิจัยด้านพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และการ
บริหารจัดการองค์กรระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้ได้ผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่วนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาคส่วนท่ีร่วมกันกําหนดกรอบวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ภายใต้วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗)ทิศทางการ
ของแผนการพัฒนาศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะท่ี ๑๒ 

ผลจากการดําเนินการดังกล่าวทําให้แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยมีสาระสําคัญสอดคล้อง
ตามวิสัยทัศน์ที่ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๕ เป้าประสงค์ ๕๐ ตัวชี้วัด ๔๙ กุลยุทธ์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ โดยการส่งเสริมให้
บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นําด้านการพัฒนาจิตใจ เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ 
และมีจิตอาสาเพื่อสังคมประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ๑๐ ตัวชี้วัด ๑๐ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นสากล โดยเน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ๙ตัวชี้วัด๙กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือสังคมโดยเน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของคณะสงฆ์ ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตาม
มาตรฐานสากลประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๖ ตัวชี้วัด ๖ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔พัฒนางานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาโดย
การส่งเสริมงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๕ตัวชี้วัด๕กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติโดย
ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการมีความเป็นเลิศในศาสตร์ที่รับผิดชอบในระดับชาติและนานาชาติ
ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๗ตัวช้ีวัด๘กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการบริหารจัดการ โดยส่งเสริมการบริหารจัดการแบบ
ครบวงจรในจุดเดียว (one stop service) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติประกอบด้วย ๓ 
เป้าประสงค์ ๑๓ตัวชี้วัด ๑๑กลยุทธ์ 

อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า“บัณฑิตศึกษา
มาตรฐานสากล” หมายถึง การศึกษาวิจัยด้านพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และการบริหารจัดการ



๔ 

องค์กรระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวน้ีจะมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามีแนวทางในการจัดการศึกษาวิจัยและการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้
อย่างเหมาะสม 

สําหรับการนําแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระยะที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ (Implement) จะเน้นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ควบคู่กับการถ่ายทอดสาระสําคัญของแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงานที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ส่วน
งานท้ังในระดับวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อสร้างการมีร่วมในการดําเนินการขับเคลื่อน แผนงาน/
โครงการ ตามกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ 
  



๕ 

ส่วนท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา 
 
 ๑)ช่ือส่วนงาน 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 

 ๒) ที่ตัง้ 

  เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรท่ี ๕๕ ตําบลลาํไทร อําเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
 

๓)  ประวัติและความเป็นมาบัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งข้ึนมาโดย
อาศัยแนวปฏิบัติตามความในคําสั่งมหาเถรสมาคม เร่ืองการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
ข้อ ๕ (๒) ว่าด้วยการพิจารณา จัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกล้ม คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา 
และหรือส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในมหาวิทยาลัยและข้อ ๗ ความว่า ถ้าเป็นการสมควร
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจะร่วมกันจัดการศึกษาข้ันบัณฑิตวิทยาลัยอีกส่วนหน่ึง โดยอนุมัติของ
สภามหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ก็ได้" 
 ด้วยเหตุน้ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีประกาศที่ ๖๕/๒๕๒๙ ลง
เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๙ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อดําเนินการยกร่างโครงการบัณฑิต
วิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย 

๑. พระเมธสีุทธิพงศ์  ประธานกรรมการ 

๒. พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ กรรมการ 

๓. พระมหาทองสูรย์ สุริยโชโต กรรมการ 

๔. พระมหาจรรยา ชินวํโส  กรรมการ 

๕. พระมหาประยรูธมฺมจิตฺโต กรรมการ 

๖. นายจํานงค์ทองประเสริฐ กรรมการ 

๗. รศ.ดร.จาํลอง สารพัดนึก  กรรมการ 

๘. รศ.เสฐียรพงษ์วรรณปก  กรรมการ 

๙. ดร.ชาย โพธิสิตา  กรรมการ 

๑๐. ดร.จินดา จันทร์แก้ว  กรรมการ 

๑๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว  กรรมการ 

 คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมติดต่อกันทุกสัปดาห์เป็นเวลา ๖ เดือนจึงยกร่างโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโทได้สําเร็จ คณะกรรมการได้ยกร่างเฉพาะหลักสูตรคณะพุทธ



๖ 

ศาสตร์ ๔ ภาควิชา คือ ภาควิชาบาลีภาควิชาพระพุทธศาสนาภาควิชาปรัชญาและภาควิชาศาสนา  
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อโครงการบัณฑิตวิทยาลัยและอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาโทใน
คราวประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๓๐ เม่ือวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อมามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท พุทธศักราช๒๕๓๐ เม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เม่ือพร้อมแล้ว มหาวิทยาลัยจึง
ออกประกาศตั้งบัณฑิตวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๔/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคมพ .ศ. 

๒๕๓๑ 
 

๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมหลักของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑) ปรัชญา(Philosophy) 

บัณฑิตศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ 

เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 

  ๒) ปณิธาน(Resolution) 

ศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ 

  ๓) วิสัยทัศน์(Vision) 

บัณฑิตศึกษามาตรฐานสากล 

  ๔)  พันธกิจ(Mission) 

(๑) ผลิตบัณฑิต 

(๒) วิจัยและพัฒนา 

(๓) บริการวชิาการแก่สังคม 

(๔) ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

(๕) พัฒนาบุคลากร 

(๖) การบริหารจัดการ 

๕) ค่านิยมหลัก (Core Values) 

-ความรู้ (Knowledge) 

-คุณธรรม (Moral) 

-คุณภาพ (Quality) 

  



๑.๓ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
 

  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวรเมธี, รศ.ดร. 

กรรมการ 

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองประธานกรรมการ โดยตําแหน่ง

ศ.พิเศษ จํานงค์คทองประเสริฐ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

องค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
 
 

 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการ 

 
 

 
 

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร. 

กรรมการ 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
กรรมการ 

รศ.ดร

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รองประธานกรรมการ โดยตําแหน่ง 

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท
เลขานุการสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ โดยตําแหน่ง

วัชระ งามจิตรเจริญ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายสนิท ไชยวงศ์คต 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รศ.ดร.สําเนียง เลื่อมใส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๗ 

ดร.สุรพล สุยะพรหม 

กรรมการ 

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.  
เลขานุการสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

และเลขานุการ โดยตําแหน่ง 

สําเนียง เลื่อมใส 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



๘ 

 

 



๙ 

โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผอ.โครงการหลกัสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ผอ.โครงการประจําหลักสูตร

นานาชาติ

คณะกรรมการโครงการหลักสูตรบัณฑิตศกึษา คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลยั

รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ

อธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดบีณัฑิตวิทยาลยัฝ่ายวิชาการรองคณบดบีณัฑิตวิทยาลยัฝ่ายบริหาร

บคุคลากรตาํแหน่งสายวิชาการ เลขานกุารสํานกังานคณบดี

ผอ.โครงการหลกัสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมนิเทศ

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต
และดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาปรัชญา

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

โครงสร้างภาระงานบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ
และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมนิเทศ

บุคลากรตําแหน่งสายวิชาการ     

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา                                       
๑. พระมหากฤษณะ ตรุโณ,ผศ.ดร.
๒. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป
๓. พระศรีศาสนบัณฑิต
๔. พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ,ดร.
๕. พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.

     

  ภาควิชาพระพุทธศาสนา                                       
๑. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
๒. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
๓. พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.
๔. Ven.Dr.W.Piyaratana
๕. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
๖. ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
๗. ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี
๘. รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
๙. ดร.บุญเลิศ โอฐสู

หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต
(ภาคพิเศษ)

หลกัสตูรพุทธศาสตร

มหาบณัฑิต

(ภาคพิเศษ)

 

 
  



(๑.๔) ผูบ้ริหารและผู้อํานวยการหลักสูตร
 

 
 
 

 

 

 

 

 

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.
ผอ.โครงการหลักสุตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต

และพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา

ดร.บุญเลิศ โอฐสู
ผอ.โครงการหลกัสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาธรรมนิเทศ

และผู้อํานวยการหลักสูตร 

 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.

คณบดี

ดร. พระมหาสันต ิธีรภทฺโท,ดร.
เลขานุการ

ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
รองคณบดีฝ่ายวิขาการ

พระมหาทวี  มหาปญฺโญ,ผศ.ดร
ผอ.โครงการหลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ
โครงการหลักสุตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต

และพุทธศาสตรดษุฎบีัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
ผอ.โครงการหลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ 

บุญเลิศ โอฐสู 
โครงการหลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาธรรมนิเทศ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.
ผอ.โครงการหลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต

และพุทธศาสตรดษุฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันตศิกึษา

๑๑ 

ประพันธ์ ศุภษร
รองคณบดีฝ่ายวิขาการ

.ดร.
โครงการหลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต

และพุทธศาสตรดษุฏีบัณฑติ สาขาวิชาสันตศิกึษา



๑๒ 

ส่วนท่ี ๒ 
 

แผนพัฒนางานวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) 
 

๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

“บัณฑิตศึกษามาตรฐานสากล” 

๓.๒ พันธกิจ (Mission) 

(๑) ผลิตบัณฑิต 

(๒) วิจัยและพัฒนา 

(๓) บริการวชิาการแก่สังคม 

(๔) ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

(๕) พัฒนาบุคลากร 

(๖) การบริหารจัดการ 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ที่๑.๑ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ บัณฑิตเป็นผู้นําดา้นการพัฒนาจิตใจ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ บัณฑิตมีจิตอาสาเพื่อสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๒ พัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นสากล 

เป้าประสงค์ที่๒.๑  งานวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาและพฒันาสังคมได ้
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒  งานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดบัชาติและนานาชาติจัดกิจกรรม 

ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการเพ่ือสังคม 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑  งานบริการวชิาการตอบสนองความต้องการของสังคมตาม
มาตรฐานสากล  



๑๓ 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ การบูรณาการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ งานทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพทุธศาสนาได้รับการยอมรับใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ งานทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพทุธศาสนาช่วยพัฒนา 
จิตใจและสร้างสรรค์สังคมในระดับชาติและนานาชาต ิ
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ ๕.๑  บุคลากรสายวชิาการมีความเป็นเลิศในศาสตร์ที่รับผิดชอบในระดับชาติ
  และนานาชาต ิ

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒ บุคลากรสายปฏิบัติการมีความเชี่ยวชาญและมีจิตอาสา 
ตามมาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑ การบริหารจัดการแบบครบวงจรในจุดเดียว (one stop service) ตาม
  เกณฑ์มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒ เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ
และนานาชาติมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๓ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับ 
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

  
 
  



๑๔ 

๓.๔ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
๑.พัฒนางานวจิัยสู่
ความเป็นสากล 

๒.๑ งานวิจัยและ
นวัตกรรมแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคมได้ 

๒ .๑.๑ ร้อยละของงานวิจั ยห รือ
นวัตกรรมที่ถูกนําไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
๒.๑.๒ จํานวนหน่วยงาน องค์กร หรือ
ชุมชนที่นํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๒.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจให้อาจารย์และนิสติพัฒนา
งานวิจัยจากปัญหาของชมุชนหรือ
สังคม 
๒.๑.๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
พื้นที่ทางการวิจัยในชุมชนหรือสังคม 

๒.๑.๑ โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย 
๒.๑.๒ โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
๒.๑.๓ โครงการนวัตกรรมวิจัย
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
 

-รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
-อาจารย์ประจํา 

 ๒.๒ งานวิจัยได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๒.๒.๑จํานวนนวัตกรรมจากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร 
๒.๒.๒ จํานวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๒.๒.๓ ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติ 
๒.๒.๔ ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับ
ตีพิมพ์ ในวารสารหรือการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ
๒.๒.๕ ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ 

๒.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
งานวิจัยและงานสังสรรค์ 
๒.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
๒.๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ 
๒.๒.๔ พัฒนาฐานขอ้มูลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อใชอ้้างอิง
ทางวิชาการ 

๒.๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ 
๒.๒.๒ โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ 

-รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
-อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

 ๒.๓ เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาตจิัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

๒.๓.๑ จํานวนโครงการกิจกรรมที่
ร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิ
๒.๓.๒ จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับเครือขา่ย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

๒.๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
๓.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ 
๓.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับเครือขา่ย

๒.๓.๑ โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ 
๒.๓.๒ โครงการความร่วมมือด้าน
การวิจัยและพัฒนาสังคม 
 

-รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
-อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 



๑๕ 

ระดับชาติและนานาชาต ิ
๓.๑.๔ โครงการวิจัยและสันติภาพ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

  



๑๖ 

๓.๕ ตารางแสดงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) 

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค ์

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
โครงการ/ 

ตัวขี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

  ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔   ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ แผ่นดิน รายได้ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ รวม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นสากล               ๔,๑๕๐,๐๐๐  

๒.๑ งานวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้         ๒๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐  

๒.๑.๑ ร้อยละของ
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ถูก
นําไปประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม 
 

      ๒.๑.๑ ส่งเสริม
สนับสนุนและ
สร้างแรงจูงใจให้
อาจารย์และนิสิต
พัฒนางานวิจัย
จากปัญหาของ
ชุมชนหรือสังคม 

๒.๑.โครงการ
จัดตั้งทองทุน
พัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย 

     � � ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละของ
โครงการและ
งานวิจัยที่นําไป
ประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม 

๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ 

๒.๑.๒ จํานวน
หน่วยงาน 
องค์กร หรือ
ชุมชนที่นํา
งานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
 

      ๒.๑.๒ ส่งเสริม
การสร้างเครือข่าย
พื้นที่ทางการวิจัย
ในชุมชนหรือ
สังคม 

๒.๑.๒ 
โครงการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
๒.๑.๒ โครงการ
นวัตกรรมวิจัย
พระพุทธศาสนา
เพื่อสังคม 

     � � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวนองค์กร
ทางสังคมที่นํา
งานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ 

๒) จํานวน
นวัตกรรมงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรคท์ี่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร 

๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 



๑๗ 

ส่วนที่ ๓ 
ผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนา มจร ระยะที่ ๑๒ กับแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

 

๔.๑การวิเคราะห์ความสอดคล้องกันระหว่าง ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดแผนพัฒนา มจร. ระยะที่ ๑๒ กับแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพุทธ
ศาสนาระดับโลก 

บัณฑิตศึกษา
มาตรฐานสากล 

ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 
 

ผลิตบัณฑิต ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่๑
พัฒนาการผลิต
บัณฑิตสู่ความเป็น
เลิศ 

 

๑.๑ บัณฑิตมี
คุณลักษณะตาม 
นวลักษณ์และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

๑.๑ บัณฑิตมี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

๑.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ส่วนงานจัด
การศึกษาดาเนินการ
พัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตามนว
ลักษณ์และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF:HEd) 
๒.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ส่วนงานจัด
การศึกษาพัฒนากลไกที่
มีประสิทธิภาพเพื่อ
เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาศักยภาพในการ
เรียนรู้ให้สาเร็จตาม
หลักสูตร 
๓.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิตมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
กับเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ 
 

๑.๑.๑ พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และทักษะ
การเขียนผลงาน
วิชาการให้มีมาตรฐาน  
๑.๑.๒ พัฒนา
กระบวนการคัดกรอง
คุณภาพผลงานวิชาการ
ของนิสิตและบัณฑิต 
๑.๑.๓  ส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้าง 
แรงจูงใจในการนําเสนอ
ผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ 
๑.๑.๔  สร้างเครือข่าย
การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในระดับ
นานาชาติ 
๑.๑.๕ ส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนวิจัย
นวัตกรรมและการ
เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อรับ
ใช้สังคม 

  



๑๘ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 

      ๑.๒ หลักสูตรมีการ 
บูรณาการหลัก
พระพุทธศาสนากับ
ศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็น
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
จิตใจและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

๑. ๒ บัณฑิตเป็นผู้นํา
ด้านการพัฒนาจิตใจ 
 
๑.๓ บัณฑิตเป็นคนดี มี
ความรู้ความสามารถ
และมีจิตอาสาเพื่อ
สังคม 

๑.ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้นาหลัก
พระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์เชื่อมโยงกับ
ศาสตร์สมัยใหม่เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ในการ
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม 
๒.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมไป
ใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและ
สร้างชุมชนหรือสังคม
เข้มแข็งและอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

๒.๑.๑ ส่งเสริม 
สนับสนุนและฝึกอบรม
การเป็นวิทยากรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๒ ส่งเสริมและ
สร้างแรงจูงใจให้กับ
บัณฑิตที่เป็นผู้นําในการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่สังคม ทั้ง
ในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
๑.๓.๑ พัฒนาวารสาร
ให้มีคุณภาพใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
๑.๓.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
โครงการและกิจกรรม
บริการวิชาการเพื่อ
สังคมในระดับชาติและ
นานาชาติ 
๑.๓.๓ ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการบริการ
วิชาการแก่สังคมทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
๓.๑.๔ พัฒนาและ
สนับสนุนศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน
พระพุทธศาสนา 

  



๑๙ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 

  วิจัยและพัฒนา วิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม
ให้มีคุณภาพทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒พัฒนา
งานวิจัยสู่ความเป็น
สากล 

๒.๑ ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเชิง
บูรณาการส่งผลต่อการ
พัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยั่งยืน 
 

๒.๑ งานวิจัยและ
นวัตกรรมแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคมได้ 
 

๑.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์
และนักวิจัยพัฒนา
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเชิง
บูรณาการที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาจิตใจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

๒.๑.๑ ส่งเสริม
สนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจให้อาจารย์และ
นิสิตพัฒนางานวิจัยจาก
ปัญหาของชุมชนหรือ
สังคม 
๒.๑.๒ ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายพื้นที่
ทางการวิจัยในชุมชน
หรือสังคม 

      ๒.๒ ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

๒.๒ ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

๑.พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และนักวิจัยเพื่อ
สร้างงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ที่มีคุณภาพในระดับชาติ
และนานาชาติ 
๒.ส่งเสริม และสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
๓.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ส่วนงานจัดทาวารสาร
และพัฒนาเข้าสู่ TCI 
ฐาน ๑ และระดับ
นานาชาติ 
๔.สร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมอื
ด้านการวิจัยในระดับ
นานาชาติ 

๒.๒.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดงานวิจัย
และงานสังสรรค์ 
๒.๒.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ 
๒.๒.๓ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
๒.๒.๔ พัฒนาฐานข้อมูล
งานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อใช้อ้างอิง
ทางวิชาการ 

  



๒๐ 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 

      ๒.๓ ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมได้รับการ
อ้างอิงหรือนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
จิตใจและสังคมทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

๒.๓ เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 

๑.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย
พระพุทธศาสนาเชิง
บูรณาการ โดยใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมกับชุมชน 
องค์กรในประเทศและ
ต่างประเทศ 
๒.พัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยง
เพื่อการอ้างอิงและนา
ไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
๓.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
โครงการวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่อาจารย์
และนักวิจัยไทยดาเนิน
การร่วมกับนักวิจัยชาว
ต่างประเทศ 
 

๓.๑.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
๓.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการ
กิจกรรมที่ร่วมมือกับ
เครือข่ายวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ  
๓.๑.๓ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
กับเครือข่ายระดับชาติ
และนานาชาติ 

  



๒๑ 

พฒันาพฒันาพฒันาพฒันา

องคก์รองคก์รองคก์รองคก์ร

5.2 บุคลลากรสายปฏบิตักิารมี

ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ต า ม

มาตรฐานสากลและมจีติอาสา

6.3 การบริหารจัดการเป็นไปตาม

หลกัธรรมาภิบาลได้รบัการยอมรับ

ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประสิทธิประสิทธิประสิทธิประสิทธิ

ภาพภาพภาพภาพ

1 . 2  บัณ ฑิต เ ป็ น

ผู้นําดา้นการพฒันา

จติใจ

2 . 3  เ ค รือ ข่ า ย ค ว า ม

ร่ ว ม มื อ ท า ง วิช า ก า ร

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

จดักจิกรรมรว่มกนัอยา่ง

ตอ่เนื่อง

6.2 เครือข่ายความ

ร่วมมือในการบริหาร

จัดการบัณฑิตศึกษา

ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ

นานาชาติ

6.1 การบริหารจัดการ

แบบครบวงจรในจุดเดยีว 

(one stop service) ตาม

เกณฑม์าตรฐานสากล

บณัฑติมคีวามเป็นเลศิบณัฑติมคีวามเป็นเลศิบณัฑติมคีวามเป็นเลศิบณัฑติมคีวามเป็นเลศิ

ทางวชิาการทางวชิาการทางวชิาการทางวชิาการ
ประสิทธผิประสิทธผิประสิทธผิประสิทธผิ

ลลลล

2.2 งานวจิยัไดร้บั

การยอมรบัใน

ระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

3.2 นวตักรรมใน

การบรกิารวชิาการ

ไดร้บัการบรูณา

การเพือ่พฒันา

สังคมอยา่งยัง่ยนื

4.2 นวตักรรมในงาน

ทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ทางพระพทุธศาสนา

จรรโลงจติใจและ

สร้างสรรคส์ังคมใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

5.1 บุคลากรสาย

วชิาการมคีวามเป็นเลศิ

ในศาสตรท์ีร่บัผดิชอบ

ในระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

คุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพ

1.3 บัณฑิตเป็นคนดี

แ ล ะ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถ มีจิต

อาสาเพือ่สังคม

2 . 1  ง า น วิจัย แ ล ะ

นวัตกรรมแก้ปัญหา

และพฒันาสังคมได้

3 . 1  ง า น บ ริ ก า ร

วิช า ก า ร ต อ บ ส น อ ง

ความต้องการของคณะ

สงฆืชุมชนและสังคม

ตามมาตรฐานสากล

4 . 1  ง า น ท ะ นุ บํ า รุ ง

ศิลปะวัฒนธรรมทาง

พระพุทธศาสนาได้รบั

ก า ร ย อ ม รั บ ใ น

ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ

นานาชาติ

บณัฑติศึกษาบณัฑติศึกษาบณัฑติศึกษาบณัฑติศึกษา

มาตรฐานสากลมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลมาตรฐานสากล

๔.๒ แผนที
ยทุธศาสตร ์(Strategies Map)บณัฑิต



 

 

ส่วนท่ี ๔ 

การบริหารแผนพัฒนางานวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนางานวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ จึงมีความจําเป็นต้องมีการ
กํากับติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของส่วนงานท่ีจัดการศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาท้ังในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 

๕.๑ กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัต ิ

การนําแผนพัฒนางานวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับผู้บริหารและระดับ
ปฏิบัติการจะต้องอาศัยกลไกการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

๑) ถ่ายทอดแผนพัฒนางานวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย แผนปฏิบัติการ เป้าหมายและแนว
ทางการดําเนินงานโดยการประชุม อบรม หรือสัมมนาร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี
บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ผู้อํานวยการหลักสูตร อาจารย์ประจํา
หลักสูตร และเจ้าหน้าท่ีของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้ดําเนินไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงเน้นแผนงานวิจัยเป็นหลักในการส่งเสริมให้คณาจารย์ทํางานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร 

๒) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงานที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องตามเป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบที่กําหนดไว้ 

๓ นําข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับต้นและระดับปฏิบัติการมา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปีให้เหมาะสมกับความสามารถในการดําเนินการ
ตามพันธกิจและเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานต่อไป 

๕.๒ การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องอาศัยข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จและปัญหาอุปสรรคตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ ดังนี้ 

๑) ประเมินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนางานวิจัยบัณฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีละ ๑ ครั้ง เม่ือสิ้นสุดแผนการดําเนินการของแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยวิเคราะห์ผลสําเร็จ ปัญหา และอุปสรรคท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนํามาปรับปรุงกลยุทธ์ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ 

๒) ประเมินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี เม่ือสิ้น
ไตรมาส (ปีละ ๔ คร้ัง) โดยให้ส่วนงานท่ีจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําเสนอผลการดําเนินงานต่อ



๒๓ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําเดือนของคณะ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบได้รับ
ทราบผลการดําเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขจุดท่ีควรพัฒนา
ในแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงานท้ังน้ีผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหรือผู้อํานวยการ
หลักสูตรสาขาวิชาต้องสรุปรายงานผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 


