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คํานํา 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 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 
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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 ๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมบัณฑิตวิทยาลัย (SWOT Analysis) ๑๔ 

 ๒.๑ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
(SWOT Analysis) 

๑๔ 

 ๒.๒ ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้ SWOT Matrix ๑๗ 

ส่วนที่ ๓  แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๑๘ 

 ๓.๑ วิสัยทัศน์ ๑๘ 

 ๓.๒ พันธกิจ ๑๘ 

 ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์และเปา้ประสงค์ ๑๘ 

 ๓.๔ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๒๐ 

 ๓.๕ ตารางแสดงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ตามแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๒๙ 

ส่วนที่ ๔  ผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนา มจร ระยะที่ ๑๒ กับแผนพัฒนา 
           บัณฑิตวิทยาลัย 

๔๙ 

 ๔.๑ การวิเคราะห์ความสอดคล้องกันระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และพันธกิจของแผนพัฒนา มจร ระยะที่ 
๑๒ กับแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

๔๙ 

 ๔.๒ แผนที่ยุทธศาสตร์(strategy map)บัณฑิตวิทยาลัย ๕๘ 

ส่วนที่  ๕  การบริหารแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ๕๙ 

 ๕.๑  กลไกลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ๕๙ 

 ๕.๒ การติดตามประเมินผล ๕๙ 



๓ 

ส่วนที่ ๖  ภาคผนวก  

  คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 

  



๔ 

บทสรุปผู้บริหาร 

 
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนการ

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

ในการดําเนินการจดทําแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการได้จัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของส่วนงานที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ระว่างวันท่ี 
๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบี ๕๐๙ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยและได้จัดโครงการสัมมนาร่วมกับบัณฑิตศึกษา โซนภาคกลาง เพื่อวิพากย์(ร่าง)แผนกลยุทธ์
การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ คร้ังท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม 
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธเมตตา อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้น
ได้รวบรวมสาระสําคัญจากการระดมความเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องไปปรุงแก้ไขแผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์และได้เสนอแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

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 



๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔พัฒนางานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาโดย
การส่งเสริมงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๕ตัวชี้วัด๕กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติโดย
ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการมีความเป็นเลิศในศาสตร์ที่รับผิดชอบในระดับชาติและนานาชาติ
ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๗ตัวช้ีวัด๘กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริม
การบริหารจัดการแบบครบวงจรในจุดเดียว (one stop service) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
นานาชาติประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ๑๓ตัวชี้วัด ๑๑กลยุทธ์ 

อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยระยท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า“บัณฑิตศึกษา
มาตรฐานสากล” หมายถึง การศึกษาวิจัยด้านพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และการบริหารจัดการ
องค์กรระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวน้ีจะมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามีแนวทางในการจัดการศึกษาวิจัยและการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้
อย่างเหมาะสม 

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



๖ 

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
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจะร่วมกันจัดการศึกษาข้ันบัณฑิตวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง 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. พระมหาประยรู ธมฺมจิตฺโต กรรมการ 

๖. นายจํานงค์ ทองประเสริฐ กรรมการ 

๗. รศ.ดร.จาํลอง สารพัดนึก  กรรมการ 

๘. รศ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก  กรรมการ 

๙. ดร.ชาย โพธิสิตา  กรรมการ 

๑๐. ดร.จินดา จันทร์แก้ว  กรรมการ 

๑๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว  กรรมการ 

 คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมติดต่อกันทุกสัปดาห์เป็นเวลา ๖ เดือนจึงยกร่างโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโทได้สําเร็จ คณะกรรมการได้ยกร่างเฉพาะหลักสูตรคณะพุทธ



๗ 

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) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวชิาการแก่สังคม 

(๔) ทะนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

(๕) พัฒนาบุคลากร 

(๖) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕) ค่านิยมหลัก (Core Values) 

-ความรู้ (Knowledge) 

-คุณธรรม (Moral) 

-คุณภาพ (Quality) 

  



๑.๓ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
 (๑) โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัย
 

องค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
โครงสรา้งการบรหิารงานมหาวิทยาลัย 

๘ 

 



(๒) โครงสรา้งการบริหารงานบัณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

คณะกรรมการ  

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย

บรหิารงานบัณฑิตวิทยาลัย  

อธิการบดี

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เลขานุการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กลุ่มงานวิชาการ วิจัย 
และมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา

กลุ่มงานทะเบียนวัดผล
และสารสนเทศ

คณะกรรมการ  

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย

๙ 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ระดับคณะ วิทยาลัย

ผู้อํานวยการหลักสตูร

อาจารย์ประจํา
หลักสตูร



(๓) คณะกรรมการประจําบณัฑิต
 

 

พระราชวรเมธี,รศ.
กรรมการ

ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
กรรมการ

คณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลัย 

 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
ประธานกรรมการ

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร.
รองประธาน

.ดร. พระเทพสิงหวราจารย์
กรรมการ

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร
กรรมการ

ศ.พิเศษจํานงค์ ทองประเสรฐิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.บํารุง สุขพรรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วีรชาติ น่ิมอนงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสนิท ไชยวงศ์คต  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สุรพล สุยะพรหม

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท,ดร.
กรรมการและเลขานุการ

๑๐ 

ดร.

วัชระ งามจิตรเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



(๔) โครงสรา้งสํานักงานคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

เลขานุการ

โครงสร้างสํานักงานคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เลขานุการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กลุ่มงานวิชาการ วิจัย 
และมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา

กลุ่มงานทะเบียนวัดผล
และสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

๑๑ 

 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ผู้อํานวยการหลักสตูร

อาจารย์ประจําหลักสตูร



(๕) ผู้บริหารและผู้อํานวยการหลักสูตร
 

 
 
 

 

 

 

 

 

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผอ
พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.

ผอ.โครงการหลักสุตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต
และพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา

ดร.บุญเลิศ โอฐสู
ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาธรรมนิเทศ

และผู้อํานวยการหลักสูตร 

 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.

คณบดี

พระมหาสันต ิธีรภทฺโท,ดร.
เลขานุการ

ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
รองคณบดีฝ่ายวิขาการ

พระมหาทวี  มหาปญฺโญ,ผศ.ดร
ผอ.โครงการหลกัสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ 

บุญเลิศ โอฐสู 
โครงการหลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาธรรมนิเทศ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ผอ.โครงการหลกัสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต

และพุทธศาสตรดษุฏีบัณฑติ สาขาวิชาสันตศิกึษา

๑๒ 

และพุทธศาสตรดษุฏีบัณฑติ สาขาวิชาสันตศิกึษา



๑๓ 

ส่วนท่ี ๒ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมบัณฑิตวิทยาลัย (SWOT Analysis) 
 

 กระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยนั้น จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ เพื่อทราบถึงปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อม
ภายนอกว่ามีลักษณะอย่างไร มีการเปล่ียนแปลงในลักษณะใด และก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากัดต่อ
องค์กรได้อย่างไรบ้าง นอกจากน้ี ยังทําให้ทราบถึงปัจจัยภายในหรือสภาพที่เป็นท้ังทรัพยากรและ
ความสามารถต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กร ว่าเป็นจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร ในที่สุดจะทําให้ทราบว่าใน
ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ณ จุดใด โดยเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้เป็นพื้นฐานน้ัน ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT 
ดังน้ี 
 - จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานมีความโดดเด่นหรือสามารถทําได้กว่าคู่

แข่งขัน พิจารณาจากความสามารถ (Capabilities) ทรัพยากรหรือปัจจัยอ่ืน ๆ ภายใน
องค์กร 

 - จุดอ่อนขององค์กร (Weakness) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง 
หรือแก้ไข 

 - โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบในทางบวกต่อองค์กร 
ช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 - ข้อจํากัดหรือภัยคุกคาม (Threats) หมายถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อ
องค์กร 

 ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาจากพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้  



๑๔ 

๒.๑ ผลวิเคราะห์สถานการณ์การประกันคุณภาพการศึกษา (SWOT Analysis) 
 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 
(in

te
rn

al
 fa

ct
or

s) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรสายอาจารย์มีประสบการณ์ใน
สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 

๒. ทุกหลักสูตรของบัณฑิตศึกษามีการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน 

๓. มีงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI 

เป็นจํานวนมาก 
๔. มีวารสารวชิาการ  TCI ฐาน 1 จํานวน 2 

ฉบับ 
๕. มีชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษาในสาขา

พระพุทธศาสนาและปรัชญา 
๖. มีประสบการณ์ยาวนานในการบริหาร

จัดการด้านบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างดี 
๗. มีความเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการ 

๘. บุคลากรมีความรักใคร่และเอ้ืออาทร ให้
เกียรติซึ่งกันและกัน 

๙. โครงสร้างมีความเป็นเอกภาพ 

๑. นิสิตสะสมจํานวนมากส่งผลให้สัดส่วน
อาจารย์กับจาํนวนนิสิตไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สกอ.กําหนด 

๒. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่ได้รับการ
ยอมรับในวารสารฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติมีจํานวนน้อย 

๓. ตําแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ. 

๔. ไม่มีอาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
โดยตรง 

๕. งบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยไม่
เพียงพอ 

๖. การบริหารจัดการด้านงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจาํป ี

๗. ขาดบุคลากรสายสนับสนุนดา้นวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

๘. กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการ
ด้านเอกสารมีมากและซับซ้อน 

๙. อาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ
บางส่วนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษน้อย 

๑๐. ขาดการวางแผนระยะยาวในการรับ
นิสิต 

๑๑. หัวข้อวิทยานิพนธ์ตอบโจทย์ทาง
วิชาการมากกว่าตอบโจทย์สังคม 

๑๒. ไม่มีการใช้ระบบการตรวจสอบการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ 

๑๓. ห้องทํางานของคณาจารยไ์ม่เพียงพอ 
  



๑๕ 

 

ปัจ
จัย
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โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats 

๑. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและไดรั้บการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

๒. มีเครือข่ายทางวิชาการดา้นพระพุทธศาสนาท่ี
เข้มแข็งท้ังในและต่างประเทศ 

๓. คณะสงฆ์มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาสายสามัญ
ของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ 

๔. มีศิษย์เก่าท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยท้ังด้านวชิาการและทุนสนับสนุน 

๕. มีทุนทางสังคมอันเกิดจากศรัทธาเป็นจาํนวนมาก 
๖. เกณฑ์ที่ สกอ กําหนดเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้

บัณฑิตวิทยาลัยพัฒนา 
๗. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานตั้งกองทุน

เพื่อการศึกษาและวิจัย 
๘. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสให้

มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม 

๙. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจทําให้
เกิดความต้องการกําลังคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

๑๐. นโยบาย 4.0  เน้นการสร้างนวัตกรรมด้านองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ 

๑๑. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครองส่งผลให้การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยยากข้ึน 

๑๒. มหาวิทยาลัยมีการทําวิจัยเพื่อรับใช้สังคมน้อย 
๑๓. การบริหารจัดการดา้นงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

๑. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ไกลจาก
ชุมชนและระบบการขนส่งมวลชนยังไม่
เข้าถึงพื้นที่ 

๒. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการปกครองส่งผลให้การ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลยัยากข้ึน 

๓. มหาวิทยาลัยมีการทําวิจัยเพื่อรับใช้
สังคมน้อย 

๔. การขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่ทําให้
เกิดส่วนงานเป็นจํานวนมากส่งผลให้ 
การกํากับติดตามมาตรฐานไม่ทั่วถึง 

๕. ไม่มีหอพักสําหรับคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ 

๖. ประชากรลดลงส่งผลให้ผู้เรียนลดลงใน
บางหลักสูตร 

  



๑๖ 

๒.๒ ผลการวิเคราะห์กลยุทธโ์ดยใช้ (SWOT Matrix) 

SWOT Matrix 

จุดแข็งภายใน  
(Internal Strengths) 
 

๑. ทุกหลักสูตรของบัณฑิตศึกษามี
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

๒. มีชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษา
ในสาขาพระพุทธศาสนาและ
ปรัชญา 

๓. มีความเป็นกัลยาณมิตรทาง
วิชาการ 

จุดอ่อนภายใน  
(Internal Weakness) 
 

๑. สัดส่วนอาจารย์กับจํานวนนิสิต
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสกอ.กําหนด 
๒. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีได้รับ
การยอมรับในวารสารฐานขอ้มูล
ระดับนานาชาติมีจํานวนน้อย 
๓. วิทยานิพนธ์ตอบโจทย์ทาง
วิชาการมากกว่าตอบโจทย์สังคม 

External Opportunities 
(โอกาสจากภายนอก) 
๑. มหาวิทยาลัยมีชือ่เสียงและได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
๒.คณะสงฆ์มีนโยบายส่งเสริม
การศึกษาสายสามัญของพระภิกษุ
สามเณรท่ัวประเทศ 
๓. มีต้นทุนทางสังคมอันเกิดจาก
ศรัทธาเป็นจํานวนมาก 

SO Strategies: 
(รุกไปข้างหน้า) 
๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน TQR 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลากร
วิจัยและประยุกต์ใชอ้งค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาชีวิตและสังคม 

WOStrategies: 
(พัฒนาภายใน) 
๑. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
โดยใชค้วามร่วมมือทางวิชาการกับ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษาในระดับชาติ
และนานาชาติ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและ
การวิจัยท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ปัญหาชีวิตและสังคม 

ภาวะคุกคามจากภายนอก
(External Threat) 
๑. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมโลกส่งผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

STStrategies: 
(ป้องกัน/สร้างพันธมิตร) 
๑. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการหลักสตูรบัณฑิตศึกษาให้
สอดคลอ้งกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

WTStrategies: 
(ปรับเปลี่ยนภายใน) 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

  



๑๗ 

ส่วนท่ี ๓ 
 

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

“บัณฑิตศึกษามาตรฐานสากล” 

๓.๒ พันธกิจ (Mission) 

(๑) ผลิตบัณฑิต 

(๒) วิจัยและพัฒนา 

(๓) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวชิาการแก่สังคม 

(๔) ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

(๕) พัฒนาบุคลากร 

(๖) การบริหารจัดการ 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ที่๑.๑ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ บัณฑิตเป็นผู้นําดา้นการพัฒนาจิตใจ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ บัณฑิตเป็นคนดีและมีจิตอาสาเพื่อสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๒ พัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นสากล 

เป้าประสงค์ที่๒.๑  งานวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาและพฒันาสังคมได ้
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒  งานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดบัชาติและนานาชาติจัดกิจกรรม 

ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑  งานบริการวชิาการตอบสนองความต้องการของคณะสงฆ์ ชุมชน 
และสังคมตามมาตรฐานสากล  



๑๘ 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒  นวัตกรรมในการบริการวิชาการ ได้รับการบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคม 
  อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ นวัตกรรมในงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจรรโลง 
จิตใจและสร้างสรรค์สังคมในระดับชาติและนานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ ๕.๑  บุคลากรสายวชิาการมีความเป็นเลิศในศาสตร์ที่รับผิดชอบในระดับชาติ
  และนานาชาต ิ

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒ บุคลากรสายปฏิบัติการมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล 
และมีจิตอาสา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑ การบริหารจัดการแบบครบวงจรในจุดเดียว (one stop service) ตาม
  เกณฑ์มาตร ฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒ เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ
และนานาชาติมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๓ การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับ 
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

  



๑๙ 

๓.๔ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
๑. พัฒนาการผลิต
บัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 

๑.๑. บัณฑติมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

๑.๑.๑ ร้อยละผลงานวิชาการของนิสิต
และบัณฑิตที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 
๑.๑.๒ ร้อยละผลงานวิชาการของนิสิต
และบัณฑิตที่ได้รับการตีพิมพ์ ใน
วารสารหรือการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 
๑.๑.๓ ร้อยละผลงานวิชาการของนิสิต
และบัณฑิตที่ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
๑.๑.๔ จํานวนของเครือข่ายการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ 
๑.๑.๕ จํานวนหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQR) 

๑.๑.๑ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะการเขียนผลงานวิชาการให้มี
มาตรฐาน 
๑.๑.๒ พัฒนากระบวนการคัดกรอง
คุณภาพผลงานวิชาการของนิสติและ
บัณฑิต 
๑.๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง 
แรงจูงใจในการนําเสนอผลงาน
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
๑.๑.๔ สร้างเครือข่ายการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 
๑.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย
นวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อ
รับใช้สังคม 
๑.๑.๖ ส่งเสริมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

๑.๑.๑ โครงการเขียนผลงานทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
๑.๑.๒ โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
ร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศ
และต่างประเทศ 
๑.๑.๓ โครงการสนับสนุนทุนการ
ตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์และ
บทความวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 
๑.๑.๔ โครงการความร่วมด้านการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 
๑.๑.๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ทุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ประเทศ 
๑.๑.๖ โครงการสัมมนาการประเมิน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

  



๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
 ๑.๒บัณฑิตเป็นผู้นํา

ด้านการพัฒนาจิตใจ 
๑.๒.๑ ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้นํา
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการ
ยกย่องหรือได้รับรางวัลด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

๑.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการ
ฝึกอบรมวิทยากรด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
๑.๒.๒ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบัณฑิตที่เป็นผู้นําในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแก่สังคม ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

๑.๒.๑ โครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน 

๑.๒.๒ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ประจําปีการศึกษา 

๑.๒.๓ โครงการพุทธวิทยากรต้นแบบ 
๑.๒.๔ โครงการประกาศเกียรติคุณผู้
บําเพ็ญประโยชน์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

-รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 
 

 ๑.๓ บัณฑิตเป็นคนดี
และมีจิตอาสาเพื่อ
สังคม 

๑.๓.๑ จํานวนบัณฑิตที่เขา้ร่วม
โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม 
๑.๓.๒ จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการยก
ย่องหรือได้รับรางวัล ด้านจิตอาสาเพื่อ
สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๑.๓.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

๑.๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมร่วมกับองค์กรเครือข่ายเพื่อ
สังคม 
๑.๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนนิสิต
เสนอโครงการหรือกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อสังคมระดับชาติและนานาชาต ิ

๑.๓.๑ โครงการเครือข่ายวิถีพุทธเพื่อ
สังคม 
๑.๓.๒ โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชุมชน 

๒. พัฒนางานวิจัยสู่ความ
เป็นสากล 

๒.๑ งานวิจัยและ
นวัตกรรมแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคมได ้

๒.๑.๑ ร้อยละของงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ที่ถูกนําไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม 
๒.๑.๒ จํานวนหน่วยงาน องค์กร หรือ
ชุมชนทีน่ํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๒.๑.๑ ส่งเสริมสนบัสนนุและสร้าง
แรงจูงใจให้อาจารย์และนิสิตพัฒนา
งานวิจัยจากปัญหาของชุมชนหรือสังคม 
๒.๑.๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพื้นที่
ทางการวิจัยในชุมชนหรือสังคม 

๒.๑.๑ โครงการวิจัยชุมชนต้นแบบ 
๒.๑.๒ โครงการเครือข่ายความร่วมมอื
ด้านการศึกษาวิจัยท้องถิ่น 

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

  



๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 ๒.๒ งานวิจัยได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๒.๒.๑ จํานวนนวัตกรรมจากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร 
๒.๒.๒ จํานวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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
เครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ
๒.๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ 
๒.๒.๔ พัฒนาฐานขอ้มูลงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อใชอ้้างอิง
ทางวิชาการ 

๒.๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
และนานาชาต ิ
๒.๒.๒ โครงการพัฒนาฐานขอ้มลู
งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

 ๒.๓ เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาตจิัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

๒.๓.๑ จํานวนโครงการกิจกรรมที่ร่วมมือ
กับเครือข่ายวิชาการระดับชาติและ
นานาชาต ิ
๒.๓.๒ จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับเครือขา่ย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 
๓.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  
๓.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับเครือขา่ย
ระดับชาติและนานาชาติ 

๓.๑.๑ โครงการเครือข่ายวิชาการ
บัณฑิตศึกษา 

  



๒๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
๓. พัฒนางานบริการ
วิชาการเพื่อสังคม 

๓.๑ งานบริการ
วิชาการตอบสนอง
ความต้องการของคณะ
สงฆ์ ชุมชนและสังคม
ตามมาตรฐานสากล 

๓.๑.๑ จํานวนโครงการและกิจกรรม
บริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของคณะสงฆ์ชมุชนและสังคม
อย่างยั่งยืน 
๓.๑.๒ จํานวนผลงานบริการวิชาการที่
ได้รับรางวัลหรือการยกย่องใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
๓.๑.๓ จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการ
เพื่อสังคมที่ร่วมมือกันในเครือข่าย 

๓.๑.๑ พัฒนาวารสารให้มีคุณภาพใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
๓.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
โครงการและกิจกรรมบริการวิชาการ
เพื่อสังคมในระดับชาติและนานาชาต ิ
๓.๑.๓ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการบริการวิชาการแก่
สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๓.๑.๔ พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนา  

๓.๑.๑ โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ
บัณฑิตศึกษา 
๓.๑.๒ โครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนา
สังคม 
๓.๑.๓ โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็น
เลิศด้านพระพุทธศาสนา 

-รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

 ๓.๒ นวัตกรรมในการ
บริการวิชาการได้รับ
การบูรณาการเพื่อ
พัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

๓.๒.๑ จํานวนนวัตกรรมการบริการ
วิชาการที่นําไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 
๓.๒.๒ จํานวนองค์กร หน่วยงานและ
ชุมชน ที่นํานวัตกรรมการ 
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
๓.๒.๓ จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

๓.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมการบริการวิชาการที่
นําไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 
๓.๒.๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการนํานวัตกรรมไปใช้
เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  

๓.๒.๑ โครงการนวัตกรรมการวิจัยเพื่อ
สังคม 
 

-รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

  



๒๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
๔. พัฒนางาน
ทะนุบํารุง
ศิลปวฒันธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๔.๑ งานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้รับ
การยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

๔.๑.๑ จํานวนโครงการและกิจกรรม
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
๔.๑.๒ จํานวนงานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ได้รับรางวัลหรือการยกย่องใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
๔.๑.๓ จํานวนกิจกรรมงานทะนุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ร่วมมือกันในเครือข่ายระดับชาติและ
นานาชาติ  

๔.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 
โครงการและกิจกรรมทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
๔.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
๔.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กับการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๔.๑.๑ โครงการวิถีวัฒนธรรมเพื่อสังคม -รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

 ๔.๒ นวัตกรรมในงาน
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
จรรโลงจิตใจและ
สร้างสรรค์สังคมใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

๔.๒.๑ จํานวนนวัตกรรมการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
นําไปใช้ประโยชน์เพื่อจรรโลงจิตใจและ
สร้างสรรค์สังคมในระดับชาติและ
นานาชาติ 
๔.๒.๒ จํานวนองค์กร หน่วยงานและ
ชุมชนที่นํานวัตกรรมการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
ใช้ประโยชน์เพื่อจรรโลงจิตใจและ
สร้างสรรค์สังคมในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๔.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนนุการสร้าง
นวัตกรรมทะนุบํารุงศิลปวฒันธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทีน่ําไปใช้ประโยชน์เพื่อ
จรรโลงจิตใจและสร้างสรรค์สังคมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
๔.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนนุการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการนํานวัตกรรม
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้เพื่อจรรโลงจิตใจ
และสร้างสรรค์สังคมในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๔.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
๔.๒.๒ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

-รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

  



๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
๕. พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพระดับ
นานาชาต ิ

๕.๑ บุคลากรสาย
วิชาการมีความเป็นเลิศ
ในศาสตร์ที่รับผิดชอบ
ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

๕.๑.๑ จํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ
๕.๑.๒ จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ 
๕.๑.๓ จํานวนบุคลากรสายวิชาการมี
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
๕.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การ
นําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ 
๕.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้
บุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ 

๕.๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะการ
เขียนงานวิชาการของบุคลากร 

๕.๑.๒. โครงการการเขียนงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา 

๕.๑.๓ โครงการอบรมอังกฤษเพื่อการ
เขียนงานวิจัย 

-รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

  ๕.๑.๔ จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิวิทยากรจาก
หน่วยงานหรือองค์กรในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๕.๑.๔ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
๕.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายแลกเปลีย่นคณาจารย์
กับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๕.๑.๔ โครงการพัฒนาผลงานวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

๕.๑.๕ โครงการความร่วมมือด้าน
บุคคลากรบัณฑติศึกษา 

  



๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
 ๕.๒ บุคลากรสาย

ปฏิบัติการมีความ
เชี่ยวชาญตามและมีจิต
อาสา 

๕.๒.๑ จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ
ผ่านการประเมินการเข้าสู่ตําแหน่ง
วิชาการ 
๕.๒.๒ ร้อยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการผ่านการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพระดับ
นานาชาติ 
๕.๒.๓ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
๕.๒.๔ จํานวนรางวัลและการยกย่องที่
บุคลากรสายปฏิบัติการได้รับ 

๕.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรสายปฏิบัติการให้เข้าสู่
ตําแหน่งวิชาการ 
๕.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการ กิจกรรมพัฒนาทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาต ิ
๕.๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้าง
ความสุขในการปฏิบัติงานและจิต
อาสาแก่บุคลากร 

๕.๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 
๕.๒.๒ โครงการประกาศเกียรติคุณ
แก่บุคลากรจิตอาสา 

-รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
-รองคณดี 
ฝ่ายวิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
-ผู้อํานวยการ
หลักสตูร 

๖. พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๖.๑ การบริหารจัดการ
แบบครบวงจรในจุด
เดียว (one stop 
service) ตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับ
นานาชาต ิ

๖.๑.๑ จํานวนระบบบริหารจัดการแบบ
ครบวงจร 
๖.๑.๒ จํานวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบครบวงจรทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
๖.๑.๓ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแบบครบวงจรในจุดเดียว 
(one stop service ) 

๖.๑.๑ สร้างระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการแบบครบวงจร 
๖.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรให้มีทักษะในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการแบบครบวงจรทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๖.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลบัณฑิตศึกษา 

-คณบดี 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
-ผู้อํานวยการ
หลักสตูร 

  



๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
 ๖.๒ เครือข่ายความ

ร่วมมือในการบริหาร
จัดการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาตมิีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

๖.๒.๑ จํานวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การบริหารจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
๖.๒.๒ จํานวนโครงการ กิจกรรมทํา
ร่วมกัน 
๖.๒.๓ ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการเครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการระดับชาติและนานาชาติ 

๖.๒.๑. ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการ กิจกรรม การบริหารจัดการ
บัณฑิต ศึกษาร่วมกับเครือข่าย ความ
ร่วมมือในระดับ ชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง 
๖.๒.๒. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรในการบริหารจัดการ
ร่วมกัน  

๖.๒.๑ โครงการสัมมนาเครือข่าย
ศูนย์บัณฑติศึกษาภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
๖.๒.๒ โครงการบริหารความเสี่ยง
บัณฑิตศึกษา 

-คณบดี 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
-ผู้อํานวยการ
หลักสตูร 

 ๖.๓ การบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๖.๓.๑ ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๖.๓.๒ ระดับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
๖.๓.๓ คะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
๖.๓.๔ ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตรที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
๖.๓.๕ ระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

๖.๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ติดตามประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมตามแผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยระยะ ๕ ปี 
๖.๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA๖.๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
๖.๓.๔ สร้างสวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอือ้
ต่อการปฏิบัติงาน 

๖.๓.๑ โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติ
การประจําปีบัณฑิตวิทยาลัย 

๖.๓.๒ โครงการประชุมสัมมนาการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

๖.๓.๔ โครงการประกวดกิจกรรม ๕ 
ส บัณฑิตศึกษา 

  



๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
  ๖.๓.๕ ระดับความสําเร็จของการ

ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
รายบุคคล (KPI) และแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) 
๖.๓.๗ ระดับความพึงพอใจของผู้ใชข้้อมูล
ข่าวสารของบัณฑติวิทยาลัย 

๖.๓.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
จัดการระดับบัณฑิตศึกษา 
๖.๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําตัวชี้วดัผลสัมฤทธิ์รายบุคคล 
(KPI.) และแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) 
๖.๓.๗ ส่งเสริม การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของบัณฑติวิทยาลัยสู่
สาธารณะ 

  

  



๒๘ 

๓.๕ ตารางแสดงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

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 ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ             ๖,๗๕๐,๐๐๐  

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ        ๔๐๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๔๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๑.๑.๑ ร้อยละ
ผลงานวิชาการ
ของนิสิตและ
บัณฑิตที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน
วารสาร
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
 
 
 

ร้อยละ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑.๑.๑ พัฒนาการ
สร้างสรรคผ์ลงาน
ทางวิชาการให้มี
มาตรฐาน 
๑.๑.๒ พัฒนา
กระบวนตรวจ 
สอบคุณภาพ
ผลงานวิชาการ
ของนิสิตและ
บัณฑิต 

๑.๑.๑ โครงการ
การเขียนผลงาน
ทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 
๑.๑.๒ โครงการ
ประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

     �  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละผลงาน
วิชาการของนิสิต
และบัณฑิตที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 

๔๐ ๕๐ ๖0 ๗0 ๘0 

  



๒๙ 

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 

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  
๑.๑.๒ ร้อยละ
ผลงานวิชาการ
ของนิสิตและ
บัณฑิตที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน
วารสารหรือการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

      ๑.๑.๓ ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
สร้างแรงจูงใจใน
การนําเสนอ
ผลงานวิชาการใน
ระดับนานาชาติ 
 

๑.๑.๓ โครงการ
สนับสนุนทุนการ
ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 

      � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละผลงาน
ทางวิชาการของ
นิสิตและบัณฑิตที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือการ
ประชุมวิชาการดับ
ชาติและนานาชาติ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๑.๑.๓ ร้อยละ
ผลงานวิชาการ
ของนิสิตและ
บัณฑิตที่ได้รับ
การอ้างอิงใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
๑.๑.๔ จํานวน
ของเครือข่าย
การเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
ในระดับ
นานาชาต ิ

      ๑.๑.๔ สร้าง
เครือข่ายการ
นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ 
๑.๑.๕ ส่งเสริม
และสนับสนุนทุน
วิจัยนวัตกรรมและ
การเข้าถึงแหล่ง
ทุนเพื่อรับใช้สังคม 

๑.๑.๔ โครงการ
ประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
๑.๑.๕ โครงการ
ความร่วมมือด้าน
การศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคม 

     �  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

  



๓๐ 

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  
๑.๑.๔ จํานวนของ

เครือข่ายการ
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการในระดับ
นานาชาติ 

       ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละผลงาน
วิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐         -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

๒) ร้อยละผลงาน
ทางวิชาการที่
ได้รับการอ้างอิง
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

๓) จํานวน
เครือข่ายการ
เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

       ๑.๑.๕ ส่งเสริม
และสนับสนุนทุน
วิจัยนวัตกรรมและ
การเข้าถึงแหล่ง
ทุนเพื่อรับใช้สังคม 

๑.๑.๕ โครงการ
สนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาประเทศ 

      � ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐  

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวน
เครือข่าย 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๒)จํานวนกิจกรรม ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 
๓) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เครือข่าย 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

  



๓๑ 

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  
๑.๑.๕ จํานวน
หลักสูตรที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR) 

       ๑.๑.๖ โครงการ
สัมมนาการ
ประเมินหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาตาม
กรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(TQR) 

      � ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวน
หลักสูตรที่มี
คุณภาพตามกรอบ 
TQR 

๓ ๕ ๑๐ ๑๓ ๑๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ บัณฑิตเป็นผู้นําด้านการพัฒนาจิตใจ          ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  

๑.๒.๑ ร้อยละ
ของบัณฑิตที่
เป็นผู้นําในการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

      ๑.๒.๑ ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ปฏิบัติวิปัสสนา 

๑. โครงการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน 
๒. โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ประจําปี 
การศึกษา 

     � � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละของ
นิสิตที่เข้าปฏิบัติ
วิปัสสนาและ
ปฐมนิเทศ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒) ร้อยละความ
พึงพอใจของนิสิต
ที่เข้าร่วมโครงการ 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

  



๓๒ 

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  
๑.๒.๒ ร้อยละ
ของบัณฑิตที่
ได้รับการยกย่อง
หรือได้รับรางวัล
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

ร้อยละ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๑.๒.๒ ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ฝึกอบรมการเป็น
วิทยากรด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

๑.๒.๑ โครงการ
พุทธวิทยากร
ต้นแบบ 

     
� � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้รับการ
ยกย่องหรือได้รบั
รางวัลด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

๒) ร้อยละของ
บัณฑิตที่เป็น
วิทยากรอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๑.๒.๓ ส่งเสริม
และสร้างแรง 
จูงใจให้กับบัณฑิต
ที่เป็นผู้นําในการ
พัฒนา คุณธรรม
จริยธรรมแก่สังคม 
ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๑.๒.๓ โครงการ
ประกาศเกียรติคุณผู้
บําเพ็ญประโยชน์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

     � � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละของนิสิตที่
สนองงานคณะสงฆ์
ตามพันธกิจ ๖ด้าน 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

๒) ร้อยละของนิสิตมี
ส่วนร่วมกิจกรรม
สงเคราะห์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและสังคม 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

๓) ร้อยละของนิสิต
ได้รับการยกย่องด้าน
คุณธรมจริยธรรมจาก
องค์กรระดับหมู่บ้าน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

  



๓๓ 

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  

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ บัณฑิตเป็นคนดีและมีจิตอาสาเพื่อสังคม          ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐  

๑.๓.๑ จํานวน
บัณฑิตที่เข้าร่วม
โครงการจิต
อาสาเพื่อสังคม 

      ๑.๓.๑ ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
ร่วมกับองค์กร
เครือข่ายเพื่อ
สังคม 

๑.๓.๑ โครงการ
เครือข่ายวิถีพุทธ
เพื่อสังคม 

     � � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๙๕๐๐๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวนบัณฑิต
ที่เข้าร่วมโครงการ 
จํานวนเครือข่าย 

๕0 ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

๒) จํานวน
โครงการและ
กิจกรรมเพื่อสังคม 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

๓) ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

๕0 ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

๑.๓.๒ จํานวน
บัณฑิตที่ได้รับ
การยกย่องหรือ
ได้รับรางวัล ด้าน
จิตอาสาเพื่อ
สังคมใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
๑.๓.๓ ระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

      ๑.๓.๒ ส่งเสริม
และสนับสนุนนิสิต
เสนอโครงการ
หรือกิจกรรมจิต
อาสาเพื่อสังคม
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๑.๓.๒ โครงการ
บัณฑิตอาสา
พัฒนาชุมชน 

     �  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒)ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓) ร้อยละของ
บัณฑิตได้รับการ
ยกย่องหรือรางวัล 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

  



๓๔ 

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.โครงการวิจัย
ชุมชนต้นแบบ 

     � � 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 
๒.๒.๑ จํานวน
นวัตกรรมจาก
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรคท์ี่
ได้รับการจด
สิทธิบัตร 

      ๒.๑.๒ ส่งเสริม
การสร้างเครือข่าย
พื้นที่ทางการวิจัย
ในชุมชนหรือ
สังคม 

๒.๑.๒ โครงการ
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
ศึกษาวิจัยท้องถิ่น 

     � � 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 

  



๓๕ 

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  

๒.๒ งานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ          ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐  

๒.๒.๑ จํานวน
นวัตกรรมจาก
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรคท์ี่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร
๒.๒.๒ จํานวน
งานวิจัยที่ได้รับ
รางวัลใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
๒.๒.๓ ร้อยละ
ของงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ 
ในวารสาร
ระดับชาติ 
๒.๒.๔ จํานวน
โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จํานวน      ๒.๒.๑ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้
เกิดงานวิจัยและ
งานสังสรรค ์
๒.๒.๒ ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๒.๒.๔ พัฒนา
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อใช้
อ้างอิงทางวิชาการ 

๒.๒.๑ โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

     �  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวน
นวัตกรรมที่ได้รบ
การจดสิทธิบัตร 

๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๒) จํานวนงานวิจัย
ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

๓) ร้อยละงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 

๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

๒.๒.๒ โครงการ
พัฒนาฐานข้อมูล
งานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ 

     �  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวนโครงการ
พัฒนาฐานข้อมูล
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

  



๓๖ 

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  

๒.๓ เครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างตอ่เนื่อง        ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  

๒.๓.๑ จํานวน
โครงการกิจกรรม
ที่ร่วมมือกับ
เครือข่ายวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
๒.๓.๒ จํานวน
บุคลากรที่ได้รับ
การแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับ
เครือข่าย
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

      ๓.๑.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
๓.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการ
กิจกรรมที่ร่วมมือกับ
เครือข่ายวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ  
๓.๑.๓ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนทาง
วิชาการกับเครือข่าย
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๓.๑.๑ โครงการ
เครือข่ายวิชาการ
บัณฑิตศึกษา 

     � � 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวนโครงการ 
กิจกรรมที่ร่วมมือ
กับเครือข่าย
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๒) จํานวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
แลกเปลี่ยนทาง
วิชาการกับ
เครือข่ายระดับชาติ
และนานาชาติ 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓. พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อสังคม             ๒,๑๕๐,๐๐๐  

๓.๑ งานบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของคณะสงฆ์ ชุมชนและสังคมตามาตรฐานสากล        ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  

๓.๑.๒ จํานวน
ผลงานบริการ
วิชาการที่ได้รับ
รางวัลหรือการ
ยกย่องใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

      ๓.๑.๑ พัฒนา
วารสารให้มี
คุณภาพใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

๓.๑.๑ โครงการ
พัฒนา
วารสารวิชาการ 
บัณฑิตศึกษา 

      � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวนผลงาน
บริการวิชาการที่
ได้รับรางวัลหรือการ
ยกย่องในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ 

  



๓๗ 

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค ์

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
โครงการ/ 

ตัวขี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๓.๒ นวัตกรรมในการบริการวิชาการได้รับการบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ แผ่นดิน รายได้ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ รวม  
๓.๒.๑ จํานวน
นวัตกรรมการ
บริการวิชาการที่
นําไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 
๓.๒.๒ จํานวน
องค์กร หน่วยงาน
และชุมชน ที่นํา
นวัตกรรมการ 
บริการวิชาการไป
ใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
๓.๒.๓ จํานวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

      ๓.๒.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมการ
บริการวิชาการที่
นําไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 
๓.๒.๒ ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการนํา
นวัตกรรมไปใช้เพื่อ
พัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน  

๓.๒.๑ โครงการ
นวัตกรรมการวิจัย
เพื่อสังคม 

     � � ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวน
นวัตกรรมการ
บริการวิชาการที่
นําไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 

๗ ๘ ๘ ๙ ๑๐ 

๒) จํานวนองค์กร 
หน่วยงานและ
ชุมชนที่นํา
นวัตกรรมการ 
บริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

๓) จํานวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

  



๓๘ 

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค ์

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
โครงการ/ 

ตัวขี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ แหล่งเงิน ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนางานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ แผ่นดิน รายได้ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ รวม  

             ๒,๑๐๐,๐๐๐  

๔.๑ งานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ        ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐  

๔.๑.๑ จํานวน
โครงการและ
กิจกรรม
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ทางพระพุทธ 
ศาสนาได้รับการ
ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
๔.๑.๒ จํานวน
งานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ทางพระพุทธ- 
ศาสนาได้รับ
รางวัลหรือการยก
ย่องในระดับชาติ
และนานาชาติ 
๔.๑.๓ จํานวน
กิจกรรมงาน
ทะนุบํารุงศิลป
วัฒน ธรรมทาง
พระพุทธ ศาสนา
ที่ร่วมมือกันใน
เครือข่าย
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

      ๔.๑.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือการ
ทะนุบํารุงลปวัฒน
ธรรม ทางระพุทธ
ศาสนาใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๔.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ
กับการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๔.๑.๑ โครงการวิถี
วัฒนธรรมเพื่อสังคม 

     � � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) .จํานวนงาน
ทะนุบํารุงศิลปวัฒน 
ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ได้รับรางวัลหรือ
การยกย่องใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒) จํานวนกิจกรรม
งานทะนุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
ทางพระพุทธ 
ศาสนาที่ร่วมมือกัน
ในเครือข่าย
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐  ๗๐ 

  



๓๙ 

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  

๔.๒ นวัตกรรมในงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจรรโลงจิตใจและสร้างสรรค์สังคมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

       
๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐ 

 

๔.๒.๑ จํานวน
นวัตกรรมการ 
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ทางพระพุทธ 
ศาสนาที่นําไปใช้
ประโยชน์เพื่อ
จรรโลงจิตใจและ
สร้างสรรค์สังคม
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

      ๔.๒.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธ ศาสนาที่
นําไปใช้ประโยชน์
เพื่อจรรโลงจิตใจ
และสร้างสรรค์สังคม
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๔.๒.๑ โครงการ
นวัตกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรม 

     �  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวนนวัตกรรม 
การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธ ศาสนาที่
นําไปใช้ประโยชน์เพื่อ
จรรโลงจิตใจและ
สร้างสรรค์สังคมใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔.๒.๒ จํานวน
องค์กรหน่วยงาน
และชุมชนที่นํา
นวัตกรรมการ
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ทางพระพุทธ 
ศาสนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อ
จรรโลงจิตใจและ
สร้างสรรค์สังคม
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

      ๔.๒.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือการนํา
นวัตกรรมทะนุบํารุง
ศิลปวัฒน ธรรมทาง
พระพุทธ ศาสนาไป
ใช้เพื่อจรรโลงจิตใจ
และสร้างสรรค์สังคม
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๔.๑.๒ โครงการ
เครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

     � � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ 

ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนองค์กร 
หน่วยงานและชุมชน
ที่นํานวัตกรรมการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒน 
ธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อจรรโลง
จิตใจและสร้างสรรค์
สังคมในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

  



๔๐ 

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  

๕. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ             ๔,๕๕๐,๐๐๐  

๕.๑ บุคลากรสายวิชาการมีความเป็นเลิศในศาสตร์ที่รับผิดชอบในระดับชาติและนานาชาติ        ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐  

๕.๑.๑ จํานวน
ผลงานวิชาการที่
ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
๕.๑.๒ จํานวน
บุคลากรสาย
วิชาการที่มี
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 
 
 

      ๕.๑.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลากรสาย
วิชาการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
๕.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุน การ
นําเสนอผลงาน
วิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๕.๑.๑ โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เขียนงานวิชาการ
ของบุคลากร 

     �  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 

๑) จํานวนบุคลากร
สายวิชาการที่มี
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๕.๑.๒. โครงการ
การเขียนงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา 

      � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 

ตัวชี้วัด 

๑) จํานวนผลงาน
วิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

  



๔๑ 

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  

๕.๑.๓ ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ให้บุคลากรสาย
วิชาการพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาต่างประเท
ศ 
๕.๑.๔ จํานวน
บุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับ
เชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิทยากรจาก
หน่วยงานหรือ
องค์กรใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

       ๕.๑.๓ โครงการ
อบรมภาษา 
อังกฤษเพื่อการ
เขียนงานวิจัย 

     � � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด  

๑)จํานวนบุคลากร
สายวิชาการมี
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคท์ี่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

๒)จํานวนบุคลากร
สายวิชาการที่ได้รับ
เชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิทยากรจาก
หน่วยงานหรือ
องค์กรในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

  



๔๒ 

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  

๕.๑.๔ จํานวน
บุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับ
เชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
วิทยากรจาก
หน่วยงานหรือ
องค์กรใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

      ๕.๑.๔ จัดทํา
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคลเพื่อเข้า
สู่ตําแหน่งทาง
วิชาการของ
บุคลากรสาย
วิชาการใน
ระยะเวลาที่
กําหนด 

๕.๑.๔ โครงการ
พัฒนาผลงาน
วิชาการเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

     � � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 

๑)จํานวนบุคลากร
สายวิชาการที่ได้
เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๕.๑.๕ ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยน
คณาจารย์กับ
มหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ 

๕.๑.๕ โครงการ
ความร่วมมือด้าน
บุคคลากร
บัณฑิตศึกษา 

      � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 

๑)จํานวนบุคลากร
สายวิชาการที่ได้รับ
เชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
วิทยากรใน
เครือข่ายระดับชาติ
และนานาชาติ 

๓ ๔ ๕ ๖ ๗   

  



๔๓ 

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  

๕.๒ บุคลากรสายปฏิบัติการมีความเชี่ยวชาญตามและมีจิตอาสา          ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐  

๕.๒.๑ จํานวน
บุคลากรสาย
ปฏิบัติการผ่าน
การประเมินการ
เข้าสู่ตําแหน่ง
วิชาการ 
๕.๒.๒ ร้อยละ
ของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการผ่าน
การอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับนานาชาติ 
๕.๒.๓ ระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการ 
๕.๒.๔ จํานวน
รางวัลและการยก
ย่องที่บุคลากร
สายปฏิบัติการ
ได้รับ 

       ๕.๒.๑ โครงการ
พัฒนาบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 

     � � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ -รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑)จํานวนบุคลากร
สายปฏิบัติการผ่าน
การประเมินการ
เข้าสู่ตําแหน่ง
วิชาการ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๒) ร้อยละของ
บุคลากรสาย
ปฏิบัติการผ่านการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับนานาชาต ิ

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

๕.๒.๒ โครงการ
ประกาศเกียรติคุณ
แก่บุคลากรจิตอาสา 

     � � ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ 

ตัวชี้วัด 
๑) ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบรกิารต่อการ
ให้บริการ 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

๒) จํานวนรางวัล
และการยกย่องที่
บุคลากรสาย
ปฏิบัติการได้รับ 

๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ 

  



๔๔ 

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  

๖. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล               ๔,๒๕๐,๐๐๐  

๖.๑ การบริหารจัดการแบบครบวงจรในจุดเดียว (one stop service) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ        ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐  

๖.๑.๑ จํานวน
ระบบบริหาร
จัดการแบบครบ
วงจร 
 
๖.๑.๒ จํานวน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
แบบครบวงจรทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
๖.๑.๓ ระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
แบบครบวงจรใน
จุดเดียว (one 
stop service ) 

      ๖.๑.๑ สร้างระบบ
และกลไกในการ
บริหารจัดการแบบ
ครบวงจร 
 
๖.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากร
ให้มีทักษะในการใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการแบบ
ครบวงจรทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๖.๑.๑ โครงการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
บัณฑิตศึกษา 

     �  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ -คณบดี 
 
-รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวนระบบ
บริหารจัดการแบบ
ครบวงจร 

๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๒) จํานวนระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
สนับสนุนการ
บริหารจัดการแบบ
ครบวงจรทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 ๓) ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการแบบ
ครบวงจรในจุด
เดียว (one stop 
service ) 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

  



๔๕ 

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  

๖.๒ เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง        ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐  

๖.๒.๑ จํานวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
บริหารจัด
การศึกษา
บัณฑิตศึกษาใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
๖.๒.๒ จํานวน
โครงการ 
กิจกรรมทํา
ร่วมกัน 
๖.๒.๓ ระดับ
ความสาํเร็จของ
การบริหาร
จัดการเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การบริหาร
จัดการระดับชาติ
และนานาชาติ 

      ๖.๒.๑. ส่งเสริม
และสนับสนุน
โครงการ กิจกรรม 
การบริหารจัดการ
บัณฑิต ศึกษา
ร่วมกับเครือข่าย 
ความร่วมมือใน
ระดับ ชาติและ
นานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง 
๖.๒.๒. ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรในการ
บริหารจัดการ
ร่วมกัน  

๖.๒.๑ โครงการ
สัมมนาเครือข่าย
ศูนย์บัณฑิตศึกษา
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

     �  ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ -คณบดี 
 
-รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวนเครือข่าย
ความร่วมมอืในการ
บริหารจัดการศึกษา
บัณฑิตศึกษาใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๒) จํานวนโครงการ 
กิจกรรมทําร่วมกัน 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓) ระดับความ 
สําเร็จของการ
บริหารจัดการ
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
บริหารจัดการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖.๒.๒ โครงการ
บริหารความเสี่ยง
บัณฑิตศึกษา 

      � ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

ตัวชี้วัด 
๑) จํานวนกิจกรรม
ที่ได้ดําเนินการเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

  



๔๖ 

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  

๖.๓ การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ        ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๘๕๐,๐๐๐  

๖.๓.๑ ระดับ
ความสําเร็จของ
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ-
บาล  
๖.๓.๒ ระดับ
ความสําเร็จของ
การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 
๖.๓.๓ คะแนนผล
การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
๖.๓.๔ ระดับ
ความสุขในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
๖.๓.๕ ระดับ
ความสําเร็จของ
การปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
รายบุคคล (KPI) 
และแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
(IDP) 
๖.๓.๖ ระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูลข่าวสารของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

      ๖.๓.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ติดตามประเมินผล
โครงการและ
กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยระยะ ๕ ปี 
๖.๓.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้
วงจรคุณภาพ PDC 

๖.๓.๑ โครงการ
สัมมนาแผนปฏิบัติ
การประจําปีบัณฑิต
วิทยาลัย 

     �  ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ -คณบดี 
 
-รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑)ร้อยละ
ความสําเร็จของการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมา- 
ภิบาล  

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒) ระดับ
ความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๖.๓.๒ โครงการ
ประชุมสัมมนาการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

      � ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

ตัวชี้วัด 
๑) คะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ 

๒) ร้อยละของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ 

  



๔๗ 

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  

       ๖.๓.๓ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์กร 
๖.๓.๔ สร้าง
สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 
๖.๓.๕ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียใน
การบริหารจัดการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
๖.๓.๖ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
รายบุคคล (KPI.) 
และแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
(IDP) 
๖.๓.๗ ส่งเสริม 
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของบัณฑิต
วิทยาลัยสู่
สาธารณะ 

๖.๓.๔ โครงการ
ประกวดกิจกรรม 
๕ ส บัณฑิตศึกษา 

      � ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ -คณบดี 
 
-รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

 
-ผู้อํานวยการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
๑) ระดับ
ความสาํเร็จของ
การปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
รายบุคคล (KPI) 
และแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
(IDP) 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒) ระดับความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ข้อมูล
ข่าวสารของบัณฑิต
วิทยาลัย 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

  



๔๘ 

ส่วนที่ ๔ 
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 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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 

  



๔๙ 

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 

  



๕๐ 

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 

  



๕๑ 

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 

  



๕๒ 

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

  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแก่
สังคม 

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแก่
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา
งานบริการวิชาการแก่
สังคมให้มีคุณภาพ เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา
งานบริการวิชาการเพื่อ
สังคม 

๓.๑ ผลงานบริการ
วิชาการแก่สังคมมี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

๓.๑ งานบริการวิชาการ
ตอบสนองความ
ต้องการของคณะสงฆ์ 
ชุมชนและสังคมตาม
มาตรฐานสากล 

๑.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
อย่างมีส่วนร่วม 
๒.เร่งรัดการจัดทาแผน
บริการวิชาการแก่สังคม
ให้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs)โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 
๓.สร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
การบริการวิชาการแก่
สังคมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
๔.พัฒนาและสนับสนุน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
พระพุทธศาสนา
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๓.๑.๑ พัฒนาวารสาร
ให้มีคุณภาพใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
๓.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
โครงการและกิจกรรม
บริการวิชาการเพื่อ
สังคมในระดับชาติและ
นานาชาติ 
๓.๑.๓ ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการบริการ
วิชาการแก่สังคมทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
๓.๑.๔ พัฒนาและ
สนับสนุนศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน
พระพุทธศาสนา  

  



๕๓ 

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

      ๓.๒ งานบริการวิชาการ
แก่สังคมบูรณาการกับ
การเรียนการสอนการ
วิจัยและทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๓.๒ นวัตกรรมในการ
บริการวิชาการได้รับ
การบูรณาการเพื่อ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

๑.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่
สังคมกับกระบวนการ
เรียนการสอนใน
รายวิชา การวจิัยและ
ทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

๓.๒.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมการบริการ
วิชาการที่นําไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 
๓.๒.๒ ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการนํา
นวัตกรรมไปใช้เพื่อ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  

  ทะนุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา
งานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
ทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนา
งานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๔.๑ ผลงานด้าน
พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมมี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

๔.๑ งานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้รับ
การยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๑.เร่งรัดการจัดทาแผน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกสว่น
งานที่เกี่ยวข้อง 
๒.สนับสนุนและพัฒนา
งานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่สะท้อนอัตตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
๓.สร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมอื
งานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๔.๑.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด 
โครงการและกิจกรรม
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนาใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
๔.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอื
การทะนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
๔.๑.๓ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

  



๕๔ 

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

  บริหารจัดการ บริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรเชิงพุทธ
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพ
ระดับนานาชาติ 
 
๖. พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

๕.๑ การบริหารจัดการ
องค์กรโดยใช้หลัก
พระพุทธศาสนาบูรณา
การกับการบริหาร
จัดการสมัยใหม 

๕.๑ บุคลากรสาย
วิชาการมีความเป็นเลิศ
ในศาสตร์ที่รับผิดชอบ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 

๑.พัฒนาและส่งเสริม
การใช้หลัก
พระพุทธศาสนา
ประยุกต์ในการบริหาร
จัดการองค์กร 
๒.ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบและกลไก การ
บริหารจัดการองค์กรให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 
๓.พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารติดตาม
ผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนา 
๔.กากับติดตามและ
ประเมินผลการดาเนิน
งานตามแผนพัฒนาตาม
พันธกิจและแผน
สนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร 
๕.ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ 
๖.พัฒนาและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร 
 

๕.๑.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
สายวิชาการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
๕.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุน การนําเสนอ
ผลงานวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
๕.๑.๓ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้
บุคลากรสายวชิาการ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
๕.๑.๔ จัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรสาย
วิชาการในระยะเวลาที่
กําหนด 
๕.๑.๕ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยน
คณาจารย์กับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 

  



๕๕ 

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

       ๖.๑ การบริหารจัดการ
แบบครบวงจรในจุด
เดียว (one stop 
service) ตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับ
นานาชาติ 

 

๖.๒ เครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหาร
จัดการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาติมีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
๖.๓ การบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๖.๓ การบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

 

๗.ส่งเสริมการใช้ความรู้
และประสบการณ์ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงาน 
๘.พัฒนาระบบ
สวัสดิการบุคลากร 
 

๖.๑.๑ สร้างระบบและ
กลไกในการบริหาร
จัดการแบบครบวงจร 
๖.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรให้มี
ทักษะในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
แบบครบวงจรทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
๖.๒.๑. ส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการ 
กิจกรรม การบริหาร
จัดการบัณฑิต ศึกษา
ร่วมกับเครือข่าย ความ
ร่วมมือในระดับ ชาติ
และนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง 
๖.๒.๒. ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร
ในการบริหารจัดการ
ร่วมกัน 
 
๖.๓.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการติดตาม
ประเมินผลโครงการ
และกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยระยะ ๕ ปี 

  



๕๖ 

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

         ๖.๓.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA   
๖.๓.๓ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์กร 
๖.๓.๔ สร้างสวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 
๖.๓.๕ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการบริหาร
จัดการระดับ
บัณฑิตศึกษา 
๖.๓.๖ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
รายบุคคล (KPI.) และ
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) 
๖.๓.๗ ส่งเสริม การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของบัณฑิตวิทยาลัยสู่
สาธารณะ 
 

  



๕๗ 

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



๕๘ 
ส่วนที่ ๕ 

การบริหารแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ จึงมีความจําเป็นต้องมีการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของส่วนงานที่จัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับ
คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 

๕.๑ กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัต ิ

การนําแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการจะต้อง
อาศัยกลไกการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) ถ่ายทอดแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย แผนปฏิบัติการ เป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานโดย
การประชุม อบรม หรือสัมมนาร่วมกับผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ผู้อํานวยการหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และเจ้าหน้าท่ีของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้ดําเนินไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

๒) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงานท่ีจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องตาม
เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ 

๓ นําข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับต้นและระดับปฏิบัติการมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปีให้เหมาะสมกับความสามารถในการดําเนินการตามพันธกิจและ
เสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป 

๕.๒ การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องอาศัยข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลความสําเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ ดังนี้ 

๑) ประเมินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีละ ๑ คร้ัง เม่ือสิ้นสุดแผนการดําเนินการของแต่ละปีงบประมาณ โดยวิเคราะห์
ผลสําเร็จ ปัญหา และอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนํามาปรับปรุง
กลยุทธ์ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ 

๒) ประเมินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี เม่ือสิ้นไตรมาส (ปีละ 
๔ ครั้ง) โดยให้ส่วนงานท่ีจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําเสนอผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําเดือนของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบได้รับทราบ
ผลการดําเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขจุดท่ีควรพัฒนาในแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของส่วนงานทั้งนี้ ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหรือผู้อํานวยการหลักสูตรสาขาวิชาต้องสรุป
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว้
ในแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
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