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ค าน า 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ามาใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2560 ในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 โดยเป็นแผนที่
ได้พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขมาจากแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พ.ศ. 2558-2561 ซึ่ง
ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ประมวลจากสภาพปัจจุบัน ณ เวลานั้นและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค/
ภาวะคุกคามในเวลานั้นปัจจุบันเหตุการณ์สถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรมีการปรับปรุงให้
เหมาะสม 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้แต่งตั้ง
คณะท างานขึ้น 1 ชุดเพ่ือปรับปรุงและ คณะท างานดังกล่าวได้ด าเนินการปรังปรุงโดยมีเนื้อหาส าคัญประกอบด้วย 5
ส่วน  ส่วนที่ 1 ภาพรวมขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสานส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยเป็นการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค/ภาวะคุกคามตามภารกิจของมหาวิทยาลัยส่วนที่ 3 ทิศทางขององค์กร แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีซึ่งประกอบด้วยปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปกป้องศิลปะและวัฒนธรรมของไทย และด้านการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติระยะ 4 ปีแผนการด าเนิน
ตามตัวชี้วัดในระยะ 4 ปี พร้อมงบประมาณที่ด าเนินการ และส่วนที่ 5 การบริหารแผนน าไปสู่การปฏิบัติ เป็นการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวชีวัด พร้อมการติดตามประเมินผลตัวชี้วัด ในแต่ละหน่วยงานย่อย  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับนี้จะเป็นแนวทางหรือทิศทางที่ส าคัญส าหรับวิทยาเขตใน
การร่วมกันพัฒนาให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน 

30 กันยายน 2560 
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บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี  
พ .ศ . 2558 – 2561 โดยแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับนี้ ได้มุ่ ง เน้นการพัฒนางานในด้านต่างๆเ พ่ือน าพา
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับนี้มหาวิทยาลัยค านึงถึง
ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆความคาดหวังที่สังคมมีต่อมหาวิทยาลัยแนวนโยบายแห่ งรัฐแผนบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลแนวนโยบายต่างๆที่ สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามกรอบแผนพัฒนาระยะย าวของ
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2558 – 2561 เป้าหมายนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมในทุกระดับอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง
เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงในการน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5ประเด็นได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมวิจัยทางพระพุทธศาสนาและพัฒนาองค์ความ รู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการให้บริการวิชาการและเป็นที่พ่ึงทางจิตใจแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่ระดับชาติหรือนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย 

 
เพ่ือให้ประเด็นยุทธศาสตร์มีความเป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนภายใต้กลยุทธ์แต่ละด้านยัง

ได้ก าหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการบรรลุในแต่ละปีโดยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ทั้ง  5 ประเด็นมีเป้าประสงค์ท้ังหมด 12 ประการและมีแผนงาน/โครงการหลักที่มุ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าประสงค์ท้ัง 12 ประการพร้อมกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านทรัพยากร
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการต่างๆและเพ่ือให้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดมีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้ จริงจึงได้
ก าหนดแนวทางต่างๆในการสื่อสารถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ส่วนงานต่างๆในหลายช่องทาง
รวมทั้งการมีระบบในการก ากับติดตามเป็นระยะๆการประเมินผลและการทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์อีกด้วย 
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ส่วนที่ 1 ภาพรวมขององค์กร 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

ข้อมูลทั่วไป 
• (1) ชื่อ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน   
• (2) เว็บไซต์ www.mbuisc.ac.th 
• (3) ศาสนสุภาษิต ประจ ามหาวิทยาลัย: วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โสเสฏฺโ เทวมานุเส หมายถึง ผู้สมบูรณ์ด้วย

ความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์ 
• (4) สีประจ ามหาวิทยาลัย : สีส้ม หมายถึง สีประจ าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวัน

พฤหัสบดี  อันเป็นวันพระราชสมภพ 
• (5) ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย :ต้นโพธิ์ เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
• (6) คติพจน์ ประจ าตัวนักศึกษา: ระเบียบ   สามัคคี บ าเพ็ญประโยชน์ 
• (7) ตราสัญลักษณ์ ประจ ามหาวิทยาลัย: 
•  
•  

•  
•  

•       
•  
•  
•    

พระมหามงกุฎหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4  พระผู้ทรงเป็นที่มาแห่งนาม  
“มหามกุฏราชวิทยาลัย” 

พระเกี้ยวประดิษฐานแบบหมอนรองหมายถึง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  5  ซึ่ง
ทรงเป็นผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระราชทานทรัพย์บ ารุงปีละ  60 ชั่ง 

หนังสือ หมายถึง  คัมภีร์และต าราทางพระพุทธศาสนา  โดยที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่ง
ผลิตคัมภีร์และต าราทางพระพุทธศาสนา ส าหรับส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ปากกาปากไก่  ดินสอ  และม้วนกระดาษหมายถึง  อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน  ตลอดถึงอุปกรณ์ในการ
ผลิตคัมภีร์และต าราทางพระพุทธศาสนา  เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นทั้งสถานศึกษาและ
แหล่งผลิตต าราทางพระพุทธศาสนา 

ช่อดอกไม้แย้มกลีบในทางการศึกษา หมายถึง  ความเบ่งบานแห่งสติปัญญาและวิทยาความรู้  แต่ในทางพระ
ศาสนาหมายถึง  กิตติศัพท์  กิตติคุณ  ที่ฟุ้งขจรไปดุจกลิ่นแห่งดอกไม้โดยมีความหมายรวม คือความเจริญรุ่งเรืองและ
เกียรติยศ  อิสริยยศ  บริวารยศ 

พานรองรับหนังสือหรือคัมภีร์หมายถึง  มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันเพ่ือความมั่นคงและแพร่หลายของ
พระพุทธศาสนา  ทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแผ่ 

วงรัศมีหมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นจากกิจกรรมของ  มหามกุฏราชวิทยาลัย
ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ไทย 

 

 

 

http://www.mbuisc.ac.th/
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•  มหามกุฏราชวิทยาลัยหมายถึง  สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก  ปัจจุบัน  คือ  “มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย”  

(8)  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  : บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 (9)  เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

•   
ที่ตั้ง 

 วิทยาเขต ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร 
1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 
248 วัดบ้านสุวรรณ ต าบลศาลายา  
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม  73170 

0-2282-8303,     
0-2281-6427 

0-2281-0294 

2. วิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลัย 

วัดชูจิตธรรมาราม เลขท่ี 57 หมู่ที่ 
1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย                    
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 

035 – 745037 –8 035 - 745037 

3. วิทยาเขตสิรินธรราช
วิทยาลัย 

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม เลขที่ 26 
หมู่ที่ 7 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน          
จ.นครปฐม 73160 

02 – 4291663,   
02 - 4291719 

02 - 4291241 

4. วิทยาเขตอีสาน เลขที่ 9/37 ม. 12 ถ.ราษฏร์คนึง 
บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง     
จ.ขอนแก่น 40000 

043 – 241488, 
043 - 239605 

043 - 241502 

5. วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง 103 ต าบลพระสิงห์   
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

053-270-9756 053-814-752 

6. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เลขที่ 148 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน    
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 

043 – 518364, 
043 - 516076 

043 - 514618 

7. วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7          
ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง    
จ.เลย 42000 

042 – 813028, 
042 - 830434 

042 – 830686, 
042 - 811255 

8. วิทยาเขตศรีธรรมาโศก
ราช 

วัดพระมหาธาตุ เลขที่ 169/9         
ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ. เมือง             
จ.นครศรีธรรมราช 80000 

075 – 340499 075 – 310293, 
075 - 357968 

9. มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย             
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

หมู่ 6 ต าบลภูหลวง อ.ปักธงชัย       
จ.นครราชสีมา 30150 

081 – 7022076, 
086 – 0123470, 
086 – 0155830 

044 - 249398 

10. วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ยโสธร 

วัดศรีธรรมาราม เลขท่ี 1              
ถ.วิทยธ ารงค์ อ.เมือง จ.ยโสธร 
35000 

045 – 711056 045 – 711567, 
045 - 711056 

11. วิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 

วัดประชานิยม ต าบลกาฬสินธุ์     
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 

043 - 815393 043 – 815393 
043 - 815855 
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ประวัติความเป็นมา 
 

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อาจจ าแนก  ตาม
ระยะเวลาที่ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติของประเทศไทยและมีส่วนส าคัญในการสร้างรากฐานวัฒนธรรม
ทางจิตใจให้แก่เยาวชนไทย สังคมไทยในปัจจุบันก าลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมากท้ังในด้านสภาพสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ แนวความคิดและการกระท า มีการแข่งขันกันมากขึ้น มุ่งเน้นวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมมากขึ้น ท าให้วิถีทาง
การด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางสังคม เช่น  การเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน การทุจริต การมัวเมาในสิ่งเสพติด ฉะนั้น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะสังคมที่มีการแข่งขันกันสูง สถาบันต่างๆ ในสังคม เช่น สถาบันศาสนา สถาบัน
โรงเรียน และสถาบันครอบครัว ควรตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับเยาวชนในวัยเรียนสมควรได้รับการอบรม สั่งสอน และวางพ้ืนฐานการประพฤติปฏิบัติทางคุณธรรม 
จริยธรรม  เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นเจริญเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป 

การศึกษาเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้ด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข  และเกื้อกูลต่อการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในทุก ๆ ด้าน  สืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาการ  ระบบการสื่อสารที่ไร้พรมแดนและการติดต่อสัมพันธ์กับ
สังคมโลกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น   

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533  สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยได้อนุมัติให้สถาปนาวิทยาเขตแห่ง
แรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดขอนแก่น ต่อมาในปีพุทธศักราช 2540  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่าโดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เป็นนิติบุคคลมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีชื่อใหม่ว่า มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน และได้ย้ายจากวัดศรีจันทร์ ไปอยู่ที่บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  บนเนื้อท่ี 37 ไร่ 3 งาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสถาปนา ดังนี้ คือ 

•  1. เพ่ือเป็นสถานศึกษาด้านพระพุทธศาสนา 
•  2. เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ 
•  3. เพ่ือให้ศาสนทายาทได้เป็นก าลังในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนทายาทที่เหมาะสม

กับกาลสมัย 
•  4. เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา 
•  ทั้งนี้  ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตอีสาน  

โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี  เป็นประธานกรรมการมหาวิทยาลัยมหา มกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น 3 ส่วนงาน คือ 

•  1. ส านักงานวิทยาเขต 
•  2. ศูนย์บริการวิชาการ 
•  3. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ 
•  เริ่มเปิดให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2533  เป็นต้นมา  และได้เปิดรับ

นักศึกษา (บุคคลทั่วไป) ในปีการศึกษา 2544 และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2545  วิทยาเขตอีสานได้ขยาย
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ห้องเรียนไปที่ วัดแสนสุข  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี และในปีการศึกษา 2549  ได้ขยาย
ห้องเรียนอีกแห่งหนึ่ง คือ วัดพิศาลรัญญาวาส  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู   

• ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีอายุได้ 27 ปี (พ.ศ. 2533 – 2560) เปิดสอนตามหลักสูตร
สาขาวิชาต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และมีคณะวิชา  4  คณะ  คือ 

1. คณะมนุษยศาสตร์  
2.  คณะศึกษาศาสตร์ 
3. คณะสังคมศาสตร์  
4. คณะศาสนาและปรัชญา 

• หลักสูตรระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน  เปิดสอนหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ   สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

• ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ก็เปิดสอนหลายสาขาวิชา  อาทิ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา
พุทธศาสนาและปรัชญา 

•  

โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร (Administration Chart) 

การจัดรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นการจัดตามความในมาตราที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และเป็นการจัดตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตาม
ความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ที่ก าหน ดให้รัฐมนตรี 
(กระทรวงศึกษาธิการ) มีอ านาจและหน้าที่ก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 6 คือ “มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบ ารุงศิลปวัฒธรรม” 

• การจัดโครงสร้างและระบบการบริหารมหาวิทยาลัย ในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรมีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540ตามความในมาตรานั้น ๆ  โดยอาจจ าแนกองค์กร
หรือหน่วยงานหลัก ๆ ได้ดังนี้ 

• (1)  สภามหาวิทยาลัย   (2)   สภาวิชาการ 
• (3)  ส านักงานอธิการบดี   (4)   ส านักงานวิทยาเขต 
• (5)  บัณฑิตวิทยาลัย          (6)   คณะ 
• (7)  สถาบัน    (8)   ส านัก 
• (9)  ศูนย์    (10) วิทยาลัย 
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• อัตราก าลังบุคลากร 

ล าดับที ่ สาขาวิชา 
จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคณุวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. 
1 สาขาวิชารัฐศาสตร์

การปกครอง 
    7 1   2    9 1   

2 สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร ์

    5    2    7    

3 สาขาวิชา 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 

    6        6    

4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

    6     1 1  6 1 1  

5 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

    1        1    

6 สาขาวิชาพุทธ
ศาสนาและปรัชญา 

     1   5    5 1   

7 สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

        3 1 1  3 1 1  

รวม     25 2   12 2 2  37 4 2  
รวมทั้งหมด  27 16 43 

•  

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตาม

คุณวุฒิ รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 ส านักงานวิทยาเขตอีสาน 4 5 1 10 
2 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 5 4  9 
3 ศูนย์บริการวิชาการอีสาน 5 5 1 11 

รวม 14 14 2 30 
•  

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ผ่านมา 

1.จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวม 
• 1. ความพร้อมด้านบุคลากร มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจ านวนมาก 
• 1.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มองการไกล เข้าใจงานที่ท า มีการเตรียมตัวยอมรับในนวัตกรรมและความรู้ใหม่ 

วิธีการและเทคนิคใหม่ 
• 1.2 ความพร้อมระดับปฏิบัติงานด้านบุคลากร มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจ านวนมากและอยู่ในวัย

ท างานพร้อมรับการเรียนรู้และสนองงานผู้บริหารและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 
• 1.3 มีที่ปรึกษาท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญค่อยให้ค าแนะน าช่วยเหลือในภาระงานต่าง ๆ 
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2. หลักสูตร 
• 2.1 มีหลายหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีการน าไปใช้ตอบรับกับความต้องการของชุมชน 
• 2.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 
• 2.3 มีการพัฒนาระดับตัวอาจารย์และนักศึกษาทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ 
• 2.4 ความเชี่ยวชาญในหลายๆ วิชาสามารถช่วยสนับสนุนงานทางวิชาการของหลักสูตรที่เปิดสอนใน

หน่วยงานอื่น เช่น ระดับคณะ และวิทยาเขต/วิทยาลัย 
• 2.5 มีการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท า มคอ. Online และใช้ในระบบการจัดการ

เรียนการสอนทั้งผู้สอนและผู้เรียน 
3. ด้านกายภาพ 

• 3.1 ด้านอาคารสถานที่ มีการจัดวางผังมีอาคารที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนและ
กิจกรรมสันทานการเพ่ือใช้ในการบริการชุมชนและการสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
• 4.1 อนุลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นการแต่งกาย วัฒนธรรมการเคารพผู้ใหญ่ 
• 4.2 สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทางด้านดนตรีพื้นบ้านด้วยการจัดตั้งวงโปงลางซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ

ได้รับรางวัลระดับชาติ 
•  

จุดควรพัฒนา 
• ควรน าระบบ PDCA มาใช้ในการด าเนินการตามกรอบอง สกอ. ตั้งแต่ก าหนดวัตถุประสงค์ วางแผนระบบงาน 

พร้อมมีการสร้างตรวจสอบติดตามและประเมินผลในทุกแผนงานที่วางไว้ โดยการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

• องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
• จุดเด่น 
• 1. การดูแลนักศึกษาศิษย์เก่าอยู่ในรูปแบบของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อีสานโดยเฉพาะ 
• 2. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายครบตามกรอบ TQF ทั้ง 5 ด้าน 
• โอกาสในการพัฒนา 
• 1. การประเมินโครงการให้บริการและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการและ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ให้สอดคล้องแต่ละโครงการ 
• 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
•  
• องค์ประกอบที่ 2 :  การวิจัย 
• จุดเด่น 
• 1. จ านวนบทความและงานวิจัยที่น าเสนอในวารสารทางวิชาการ TCI 1 และการน าเสนอระดับนานาชาติ 
• โอกาสในการพัฒนา 
• 1. ควรสนับสนุนงบประมาณวิจัยเพิ่มข้ึนเพื่อสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ 
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•  
• องค์ประกอบที่ 3 :  การบริการวิชาการ 
• จุดเด่น 
• 1. วิทยาเขตมีการจัดโครงการการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย 
• โอกาสในการพัฒนา 
• 1. ควรมีการทบทวนเรื่องการก าหนดตัวชี้วัดของแผนและโครงการให้สะท้อนคุณภาพของกิจกรรมและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน 
• 2. ควรมีการรายงานผลสรุปความส าเร็จของแผนตามตัวชี้วัดให้ชัดเจนอย่างเป็นระบบ 
•  
• องค์ประกอบที่ 4 :  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
• จุดเด่น 
• 1. วิทยาเขตมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจนได้รับรางวัลระดับชาติ เรื่อง

โปงลาง 
• โอกาสในการพัฒนา 
• 1. ควรมีการทบทวนเรื่องการก าหนดตัวชี้วัดของแผนและโครงการให้สะท้อนคุณภาพของกิจกรรมและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน 
• 2. ควรมีการรายงานผลสรุปความส าเร็จของแผนตามตัวชี้วัดให้ชัดเจนอย่างเป็นระบบ 
•  

• องค์ประกอบที่ 5 :  การบริหารจัดการ 
• จุดเด่น 
• 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารวิทยาเขตให้มีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องและมีผลการ

ด าเนินงานของวิทยาเขตดีขึ้นทุกปี 
• โอกาสในการพัฒนา 
• 1. ในเรื่องของการจัดการด้านความรู้ (KM) ยังไม่ถึงขั้นได้องค์ความรู้ ควรมีการวางแผนต่อยอดให้การจัด

ด าเนินการจัดการความรู้ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยอาจจัดท าเป็นคู่มือ หรือเป็นเทคนิควิธีที่เป็น
มาตรฐาน 
 

• จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ในภาพรวม 
• จุดเด่น 
• 1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจัดระบบการเรียน

การสอนหลายรูปแบบ  
• 2. การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
• 3. มีการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคอีสานจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
• 4. บุคลากรผู้บริหารมีความจริงใจในการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชน 
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• จุดพัฒนา 
• 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจของวิทยาเขตอีสานสู่สังคมภายนอก เพ่ือให้เกิดการรับรู้

คุณลักษณะของมหาวิทยาลัยที่กล่าวไว้ในคุณลักษณะของจุดเด่น 
 

อาคาร สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง 

ล าดับ ภารกิจ งบด าเนินการ รวม หมายเหตุ 
งบประมาณ เงินรายได้ 

1 ผลิตบัณฑิต 7,236,000 816,500 8,052,500  
2 วิจัย 300,000 25,000 325,000  
3 บริการวิชาการ 7,882,000 0 7,882,000  
4 ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 2,258,900 0 2,258,900 
 

5 บริหารจัดการ 3,273,500 12,700,000 15,973,500  
รวม 20,950,400 13,721,500 34,671,900  

 

ล าดับ รายการ หมายเหตุ 

1 อาคารส านักงาน
วิทยาเขตอีสาน 

1. ห้องเรียน จ านวน 9 ห้อง 
2. ห้องการเงิน/ห้อง ผู้ช่วยอธิการบดี/ห้องผู้อ านวยการส านักงานวิทยา
เขต จ านวน 1 ห้อง 
3. ห้อง ประกันคุณภาพการศึกษา/ห้อง กยศ. จ านวน 1 ห้อง  
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 ห้อง 
5. ห้องเก็บเอกสารการเงิน จ านวน 1 ห้อง 
6. ห้องสมาคมศิษย์เก่า จ านวน 1 ห้อง 

2 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 

1. ห้องเรียน จ านวน 4 ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติงานอาจารย์ จ านวน 2 ห้อง 
3. ห้องทะเบียนและวัดผล จ านวน 2 ห้อง 
3. ห้องผู้บริหาร จ านวน 1 ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง 
5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 ห้อง 

3 อาคารศูนย์บริการ
วิชาการ 

1. ห้องปฏิบัติงาน จ านวน 3 ห้อง 
2. ห้องวิทยุและโทรทัศน์ จ านวน 1 ห้อง 
3. ห้องศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ านวน 2 หอ้ง 
5. ห้องผู้บริหาร จ านวน 1 ห้อง 
6. ห้องพักรับรอง จ านวน 2 ห้อง 
7. ห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 
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4 อาคารหลวงปู่บุญ
เพ็ง กัปปโก 

1. ห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 
2. ห้องเรียน จ านวน 2 ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติงาน จ านวน 3 ห้อง 
4. ห้องพักรับรอง จ านวน 3 ห้อง 

3 อาคารศูนย์วิทย
บริการสิรินธร 

1. ห้องประชุม จ านวน 2 ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติงาน จ านวน 3 ห้อง 

4 อาคารพัสดุ 1. ห้องพัสดุ 
2. ห้องงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

5 อาคารบุญทัตโต 1. ห้องคณะสังคมศาสตร์ 
2. ห้องกิจการนักศึกษา 

6 หอสมุดและอาคาร
เรียน 

1. ห้องสมุด 
2. ห้องเรียน จ านวน 3 ห้อง 
3. ห้องผู้บริหารและคณาจารย์ จ านวน 3 ห้อง 
4. ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 3 ห้อง 

7 อาคารกิจการ
นักศึกษา 

1. ห้องกิจการนักศึกษาบรรพชิต 

8 โรงอาหาร 1. โรงอาหาร 
2. ร้านมินิมาร์ท 
3. ร้านมกุฏบุ๊ค 

 

ล าดับ สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
1 สาขาวิชาการปกครอง (รัฐศาสตร์

การปกครอง)/การปกครอง 
164 - - 164 

2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 122   122 
3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 172   172 
4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 99   99 
5 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา - 26 - 26 
6 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - - 21 21 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

• ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพ 
2. คณาจารย์มีความกระตือรือร้นท างาน ท างานเป็นทีม 
3. มีการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
4. ค่าเล่าเรียนถูก 
5. เป็นวิทยาเขตแห่งศีลธรรม 
6. มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. ส่งเสริมต่อการบริหารงานในด้านพระพุทธศาสนา 
8. เน้นนโยบายด้านการแก้ปัญหาต่อชุมชนและสังคม 
9. เป็นจุดรวมขององค์กรพระพุทธศาสนาโลก 
10. หลักสูตรมีความน่าเชื่อถือ 

 
จุดอ่อน 

1. เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก 
2. หลักสูตรมีจ านวนน้อย ไม่หลากหลาย 
3. ความสามารถด้านการการเรียนการสอนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
4. สถานทีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากรอัตราจ้างไม่มั่นคง 
6. บุคลากรอัตราจ้างขาดสวัสดิการ 
7. ไม่มีโครงการความร่วมมือด้านวิจัยกับองค์กรภายนอก 
8. บุคลากรส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมีน้อย 
9. ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มีน้อย 
10. อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
 

โอกาส 
1. บุคคลทั่วไปสนใจมีจ านวนมาก 
2. ผู้ปกครองมีความไว้วางใจ 
3. เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
4. มีการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
5. หน่วยงานภาครัฐภายนอกให้ความเชื่อถือ 
6. มีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ให้ค าแนะน า 
7. ประชาชนมีความศรัทธาในพระพุทธศานาท าให้มีโอกาสระดมทุนในการจัดการศึกษาได้มาก 
8. มีสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใกล้มหาวิทยาลัย 
9. มีทุนกู้ยืมทางการศึกษา 
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10. ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามีความสนใจด้านพระพุทธศาสนา 
 

ภัยคุกคาม 
1. การแข่งขันด้านการศึกษามีจ านวนมากระหว่างมหาวิทยาลัย  
2. ภาวะเศรษฐกจิตกต่ า และค่าครองชีพสูง  
3. สกอ. มีเกณฑ์ท่ีเข้มงวดในการเปิดหลักสูตร  
4. บางสาขายังไม่ตอบสนองผู้เรียน  
5.  ไม่มีหน่วยงานภายนอกท าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. วัฒนธรรมต่างชาติแผ่อิทธิพลเข้ามามาก  
7. นโยบายจัดสรรงบประมาณก าลังคนจากรัฐบาลไม่ชัดเจน  
8. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศรวดเร็วท าให้การบริหารจัดการไม่ทันการเปลี่ยนแปลง  

 
• ผลการประเมินสถานภาพของหน่วยงาน โดยระบุต าแหน่งสถานภาพที่ได้จากการประเมินและการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม 
• จุดแข็ง 

ที ่ ปัจจัยภายในจุดแข็ง น้ าหนัก คะแนน ผลกระทบ 

1 ผู้บริหารมีประสิทธิภาพ 0.10 4.43 0.44 

2 
คณาจารย์มีความกระตือรือร้นท างาน ท างานเป็น
ทีม 

0.09 4.33 0.37 

3 มีการท างานกับหน่วยงานภายนอก 0.01 2.00 0.03 

4 ค่าเล่าเรียนถูก 0.06 5.00 0.29 

5 เป็นวิทยาเขตแห่งศีลธรรม 0.07 4.60 0.33 

6 มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 0.09 4.83 0.41 

7 ส่งเสริมต่อการบริหารงานในด้านพระพุทธศาสนา 0.03 3.00 0.09 

8 เน้นนโยบายด้านการแก้ปัญหาต่อชุมชนและสังคม 0.03 3.00 0.09 

9 เป็นจุดรวมขององค์กรพระพุทธศาสนาโลก 0.01 3.00 0.04 

10 หลักสูตรมีความน่าเชื่อถือ 0.01 2.00 0.03 

รวม 0.50   2.11 
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จุดอ่อน 

ที ่ ปัจจัยภายในจุดอ่อน น้ าหนัก คะแนน ผลกระทบ 
1 เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก 0.09 4.67 0.40 

2 หลักสูตรมีจ านวนน้อยไม่หลากหลาย 0.04 4.00 0.17 

3 
ความสามารถด้านการการเรียนการสอนไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 

0.04 4.33 0.19 

4 สถานทีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 0.01 2.00 0.03 

5 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากรอัตราจ้างไม่
มั่นคง 

0.07 2.50 0.18 

6 บุคลากรอัตราจ้างขาดสวัสดิการ 0.06 4.50 0.26 

7 
ไม่มีโครงการความร่วมมือด้านวิจัยกับองค์กร
ภายนอก 

0.03 4.67 0.13 

8 บุคลากรส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมีน้อย 0.06 3.00 0.17 

9 ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มีน้อย 0.09 4.67 0.40 

10 อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 0.01 3.00 0.04 

รวม 0.50   1.97 

สรุปปัจจัยภายใน 0.15 
•  
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• แสดงต าแหน่งสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของหน่วยงานในการก าหนดกลยุทธ์  

กราฟแสดง SWOT Analysis 

 

จุดแข็ง 2.11 

จุดอ่อน 1.97 

โอกาส 2.33 

ภัยคุกคาม 1.90 
 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ วิทยาเขตอีสาน พบว่า หน่วยงานมี
ต าแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพื้นท่ี SO ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีเกิดจากการก าหนดต าแหน่งผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(S) และโอกาส (O) โดยมีค่าเฉลี่ย 2.11 และ 2.33 ตามล าดับ ซึ่งหมายถึงหน่วยงาน จะต้องใช้ยุทธศาสตร์
เพิ่มศักยภาพ ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีอยู่และสภาพโอกาสท่ีเอื้ออ านวยเพิ่มศักยภาพในการท างาน
ของหน่วยงาน เกิดเป็นปริมาณและคุณภาพให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Opportunitie
s

Weaknesses

Threats

Strengths

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลมิเกยีรต ิดุลสัมพนัธ์ ผลกระทบรวม
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ส่วนที่ 3 ทิศทางขององค์กร 

 
• ปรัชญา 

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา 
Academic Excellence based on Buddhism  
 

• วิสัยทัศน์ 
• ผลิตบัณฑิต มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม และการบริหารจัดการที่ดี 
•  
• อัตลักษณ์ 
• บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
•  
• เอกลักษณ์ 
• บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
•  
• พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรม และมีจิตอาสา 
2. ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถสร้างงานวิจัยและน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ 
3. สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคม 
4. เป็นผู้น าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. มุ่งสร้างองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล 

•  

• ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
2. ส่งเสริมวิจัยทางพระพุทธศาสนาและพัฒนาองค์ความ รู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ 
3. พัฒนาการให้บริการวิชาการและเป็นที่พ่ึงทางจิตใจแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่ระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย 

•  
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กรอบยุทธศาสตร์ แสดงถึง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ 
 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

1.   .ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถมีคุณธรรม 
และมีจิตอาสา 
 

1. 1 .  ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต แ ล ะ
พัฒนาการจั ดการศึกษา
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่เป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

1.1 .1 เ พ่ือให้นักศึกษาได้
ศึ กษา เ รี ยนรู้ และ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
เพ่ิมข้ึน 

2. ร้อยละของบัณฑิตที่ มี
ง า นท า หรื อป ร ะกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต
บรรพชิตที่ได้รับการเลื่อน
สมณศักดิ์หรือต าแหน่ง
ทางคณะสงฆภ์ายใน 1 ปี 

1. พัฒนาหลักสูตรโดย
การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภายนอก
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 

1.แผนงานการ
ผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือให้
ได้บัณฑิตท่ีเป็น
เลิศทางวิชาการ 

วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน 
 

  1.1.2 เพ่ือสร้างกระบวนการ
การผลิตและพัฒนานักศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

4. ระดับความพึงพอใจของ
บัณฑิต จากผู้ใช้บัณฑิต 

5 ร้ อ ยล ะขอ งนั กศึ กษ าที่
ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
ระยะเวลา 

 

2. จัดการเรียนการ
สอนด้วยทีมคณาจารย์
ที่มีคุณภาพ ทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย  

2. พัฒนา
กระบวนการ
ผลิตบัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพ 
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  1.1.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุก
ระดับ 

6. จ านวนของนักศึกษาหรือ 
ศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
7. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ 
และ/หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อบัณฑิตท้ังหมด 
8.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน
การอบรมกรรมฐาน/ภาษา/
คอมพิวเตอร์/ทักษะการ
ประกอบการ/การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

3. จัดท านโยบายการ
ประชาสัมพันธ์โดย
หลักสูตรที่เพ่ิมความ
เป็นคนเก่ง ดีที่มีการ
บริหารหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ  

3. พัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 

 

  1.1.4 เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศั ก ย ภ า พนั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ มี
คุณธรรม และมีจิตอาสา  

9. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการคุณธรรม
จริยธรรมในวันก่อตั้ง 

4. จัดสรรทุนการเรียน
ให้กับนักศึกษาอย่าง

4. ส่งเสริม 
สนับสนุนการมี
คุณธรรมและจิต
อาสาให้กับ
นักศึกษา 

 



21 
 

10.ร้อยละของนักศึกษาที่เป็น
สมาชิกในชมรมจิตอาสาต่อ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  

 

  1.1.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางการสอนแก่อาจารย์ 
 

11.ร้อยละของเอกสาร
ประกอบการสอน ต าราทาง
วิชาการหรืองานวิจัยต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
12. จ านวนของอาจารย์ที่เข้า
รับการอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ 

5. พัฒนาหลักสูตรที่
เป็นค าสอนตามหลัก
พุทธศาสนาเพ่ือ
ส่งเสริมการแข่งขัน  

5. พัฒนา
ศักยภาพทาง
วิชาการ 

 

2. ส่ ง เ ส ริ มบุ คล ากร ให้
สามารถสร้างงานวิจัยและ
น า ผ ล ก า ร วิ จั ย ม า
ประยุกต์ใช้ 

 

2.1  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา
อ ง ค์ ค ว า ม  รู้ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถ 

2 .1.1 เ พ่ือพัฒนางานวิจัย
และงานสร้ า งสรรค์ ให้ มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

 

13. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

1. วิจัยโดยใช้หลักพุทธ
ศาสนาเพื่อแก้ปัญหา
ชุมชน 

2. ส่งเสริมศักยภาพ
การวิจัยของอาจารย์ให้
มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน  

3. สนับทุนการวิจัย 
เพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถในการ
แข่งขัน  

6.แผนงาน
ส่งเสริมวิจัยและ
พัฒนาองค์ความ 
รู้เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถ 
 

วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน 
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4. สนับสนุน
งบประมาณและระบบ
ย่อยแหล่งงานวิจัย 
เพ่ือการแข่งขัน  

5. พัฒนาโจทย์วิจัยโดย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก  

3. สนับสนุนให้บุคลากร
และนักศึกษาสามารถ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

3 . 1  ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ให้บริการวิชาการแบบ
มีส่ วนร่ วมกับชุมชน
และท้องถิ่น 

3.1.1 เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก า รทา ง
วิชาการโดยถ่ายทอดองค์
ความรู้ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมแก่สังคม ชุมชน
และท้องถิ่น 

14. ร้อยละอาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัยได้รับเชิญ
เป็นกรรมการทางวิชาการ
ก ร ร ม ก า ร ที่ ป รึ ก ษ า ห รื อ
วิทยากรในสถาบันการศึกษา
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ทั้ ง 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 15 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
โครงการที่ มหาวิทยาลัยได้รับ
เ งิ นสนั บสนุ น ไม่ น้ อยกว่ า 
10, 000 บ า ท ต่ อ จ า น ว น
โคร งการบริ ก า ร วิ ช าการ
ทั้งหมด 

1. บริการวิชาการโดย
เพ่ิมการเป็นที่พ่ึงให้กับ
สังคม ตามศักยภาพ
เพ่ือการแข่งขัน  

2. ส่งเสริมสนับสนุน
ชุมชนให้พ่ึงพาตนเอง
ได้ด้วยหลักพุทธศาสนา
ด้วยทีมอาจารย์ที่มี
คุณภาพ  

3. บริการวิชาการแก่
สังคมภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง โดยความ

7.แผนงาน
พัฒนาการ
ให้บริการ
วิชาการแบบมี
ส่วนร่วมกับ
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ศูนย์บริการ
วิชาการอีสาน 
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ร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก  

4. ส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิชาการจากการ
บริหารทางวิชาการโดย
การสร้างเครือข่ายจาก
ภายนอก  

5. ส่งเสริมโครงการ
ระยะสั้นในการบริการ
วิชาการ โดยหาแหล่ง
ทุนจากภายนอก  

4. มีร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.1 การอนุรักษ์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทย
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

4.1.1 เพ่ืออนุรักษแ์ละ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทย 
 

16. ระดับความพึงพอใจด้าน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม 
17. ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา
และสร้ าง เสริม เอกลักษณ์
ศิลปะ  และวัฒนธรรมต่ อ
จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด 
18. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการหรือกิจกรรมใน

1. เป็นผู้น าในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมของ
ไทยให้กับสังคมชุมชน  

2. ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย โดยการ
มีส่วนร่มกับหน่วยงาน
ภายนอกในระดับชาติ
และนานาชาติ  

8.แผนงานการ
อนุรักษ์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ของไทย
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ศูนย์บริการ
วิชาการอีสาน 
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การอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และ
วัฒนธรรมต่อจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 
19. ร้อยละของค่าใช้จ่ายใน
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
งบด าเนินการ 
20. ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. ท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมตามข้อ
ความสามารถเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  

4. ให้ประโยชน์จาก
สถานที่ในการพัฒนา
โดยการส่งเสริมความ
เป็นไทยสร้างสรรค์
บัณฑิตให้เป็นคนเก่ง ดี  

  4.1.2 เ พ่ื อ เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่
นานาชาติ 

21. จ านวนผลงานหรือชิ้นงาน
การพัฒนาองค์ความรู้ 

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างรวดเร็วทันสมัย 
ตอบสนองต่อสังคม  

9. เผยแพร่
วัฒนธรรมสู่
สังคมโลก 

 

5. มุ่งสร้างองค์กรให้มีการ
บริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมภิบาล 
 

5.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้ทันสมัย 
 

5.1.1 เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

22. ระดับความพึงพอใจของ
ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ดี
ความชอบ 
 

1. บริหารจัดการโดย
การมีสว่นร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

10. แผนงาน
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้
ทันสมัย 

ส านักงาน
วิทยาเขต
อีสาน 
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  5.1.2 เพ่ือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารได้ 
 

23. ระดับความพึงพอใจของ
ระบบสารสนเทศที่ให้บริการ
กับบุคลากรและนักศึกษา 
24. จ านวนนักศึกษาต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

2. บริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
ทันสมัย  

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ตามศักยภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

11. พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

  5.1.3 เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้
ได้มาตรฐาน 

25. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาเขต 
26. ร้อยละของหลักสูตรที่
ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 

4. บริหารจัดการตาม
หลักพระพุทธศาสนา  

5. บริหารจัดการให้
เป็นสถานที่พ่ึงของ
ชุมชนสังคมและ
ประเทศ  

12. พัฒนา
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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การก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในแต่ละเป้าประสงค์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีเป็นเลิศทางวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

60 
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้  
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 4 

2. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

83 

3. ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ได้รับการเลื่อนสมณ
ศักดิ์หรือต าแหน่งทางคณะสงฆ์ภายใน 1 ปี  

2 

2. เพ่ือสร้างกระบวนการการผลิตและ
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถมีประสบการณ์
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

4. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต จากผู้ใช้บัณฑิต 4.3 

5 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 95 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่
นักศึกษาทุกระดับ 

6. จ านวนของนักศึกษาหรือ ศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ 

4 
 
 
 
 

7. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และ/หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์และ/
หรือน าเสนอในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อบัณฑิต
ทั้งหมด 

 
85 

8. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน
การอบรมกรรมฐาน/ภาษา/คอมพิวเตอร์/ทักษะการ
ประกอบการ/การพัฒนาบุคลิกภาพ 

3.8 

4. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
ให้มีคุณธรรม และมีจิตอาสา  

9.   ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคุณธรรม
จริยธรรมในวันก่อตั้งวิทยาเขต 

95 
 

10. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเป็นสมาชิกในชมรมจิตอาสา
ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

5 

5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการสอน
แก่อาจารย์ 
 

11.  ร้อยละของเอกสารประกอบการสอน ต าราวิชาการ
หรืองานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

80 
 

12. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ  

88 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาองค์ความ รู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

60 

1. เพ่ือพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

13. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือ
น าเสนอผลงานในที่ประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ า 

5 
 
 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

60 
1. เพ่ือให้บริการทางวิชาการโดย
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมแก่สังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

14. จ านวนอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็น
กรรมการทางวิชาการกรรมการที่ปรึกษาหรือวิทยากรใน
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆทั้ง ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

90 
 
 
 

 
 15. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ มหาวิทยาลัยได้รับเงิน
สนับสนุนไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อจ านวนโครงการ
บริการวิชาการท้ังหมด 

5 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่นานาชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

60 
1.เพ่ืออนุรักษแ์ละเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 
 

16. ระดับความพึงพอใจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

3.8 

17. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจ านวน
โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

10 

18. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมใน
การอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และ
วัฒนธรรมต่อจ านวนโครงการทั้งหมด 

89 

19. ร้อยละของค่ า ใช้ จ่ าย ในการอนุ รั กษ์ พัฒนาและ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ 

0.17 
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20. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.5 

2. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยสู่นานาชาติ 

21. จ านวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ 1 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

60 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

22. ระดับความพึงพอใจของการพิจารณาความดีความชอบ 
 

4.7 

2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารได้ 

23. ระดับความพึงพอใจของระบบสารสนเทศที่ให้บริการ
กับบุคลากรและนักศึกษา 

4.5 

24. จ านวนนักศึกษาต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 5 

3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

25. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาเขต 

3.53 

26. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

100 
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ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติประจ าปี 2560 

การก าหนดรายละเอียดโครงการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.เพื่อสร้างกระบวนการการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกระดับ 
4. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณธรรม และมีจิตอาสา 
5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการสอนแก่อาจารย์ 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน  
2. จัดการเรียนการสอนด้วยทีมคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
3. จัดท านโยบายการประชาสัมพันธ์โดยหลักสูตรที่เพ่ิมความเป็นคนเก่ง ดีที่มีการบริหาร
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ  
4. จัดสรรทุนการเรียนให้กับนักศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาหลักสูตรที่เป็นค าสอนตามหลักพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน 

แผนงาน/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปี 60 

งบประมาณ
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.แผนงานการ
ผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือให้
ได้บัณฑิตท่ีเป็น
เลิศทางวิชาการ 
โครงการ 
1. โครงการ
สัมมนาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ประจ าปี  
2. โครงการปรับ
พ้ืนเตรียมความ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
3. ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ได้รับการ

เลื่อนสมณศักดิ์หรือต าแหน่งทางคณะสงฆ์
ภายใน 1 ปี 

4. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต จากผู้ใช้
บัณฑิต 

5. ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลา 

6. จ านวนของนักศึกษาหรือ ศิษย์เก่าท่ีได้รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ 

4 
83 
 
2 
 
 

4.3 
 

95 
 
4 

 
 
 
 

66 วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์อีสาน 
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พร้อม
ภาษาอังกฤษ ภาค
ปกติและภาค
พิเศษ 
3.โครงการพัฒนา
ทักษะทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
บัณฑิตที่จบ
การศึกษา 
4. โครงการอบรม
ธรรมศึกษา ตรี-
เอก 
5. โครงการปฏิบัติ
ธรรมประจ าปี 
6. โครงการ
อนุรักษ์ส่งเสริม
กีฬาสัมพันธ์ 
7. โครงการ
สัมมนานักศึกษา
ใหม่ 
8โครงการ
ปฐมนิเทศ 
9 โครงการรับน้อง
สร้างสรรค์และ
ประเพณีเชียร์
กลาง 
10.โครงการปัจฉิม
นิเทศ 
11. โครงการพิธี
ซ้อมรับประทาน
ปริญญาบัตร 

7. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และ/หรืองาน
วิชาการของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อบัณฑิตท้ังหมด 

8. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ผ่านการอบรมกรรมฐาน/ภาษา/
คอมพิวเตอร์/ทักษะการประกอบการ/การ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

9. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
คุณธรรมจริยธรรมในวันก่อตั้ง 

10. ร้อยละของนักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชมรม
จิตอาสาต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

11. ร้อยละของเอกสารประกอบการสอน ต ารา
ทางวิชาการหรืองานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

12. จ านวนของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม
สัมมนาทางวิชาการ  

85 
 
 
 

3.8 
 
 
 

95 
 
5 
 
 

80 
 
 

88 
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13. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้น านักศึกษา 
14. โครงการสิงห์
อีสานสัมพันธ์ 
15. โครงการค่าย
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นครู 
16. โครงการ
อบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสื้อสามัญชั้น
ความรู้เบื้องต้น 
17. โครงการไหว้
คร ู
18. โครงการวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 1.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย และได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ 1. วิจัยโดยใช้หลักพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน 
2. ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
3. สนับทุนการวิจัย เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  
4. สนับสนุนงบประมาณและระบบย่อยแหล่งงานวิจัย เพ่ือการแข่งขัน  
5. พัฒนาโจทย์วิจัยโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี 60 
งบประมาณปี

2560 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผนงานเพื่อพัฒนา
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 
โครงการ 
1.โครงการส่งเสริม
งานวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

13. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย และได้รับการตีพิมพ์
ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

5 
 

0.3 วิทยาลัยศา
สนศาสตร์
อีสาน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ เพ่ือให้บริการทางวิชาการโดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สังคม 
ชุมชนและท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1. บริการวิชาการโดยเพิ่มการเป็นที่พ่ึงให้กับสังคม ตามศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน  
2. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนใหพ่ึ้งพาตนเองได้ด้วยหลักพุทธศาสนาด้วยทีมอาจารย์ที่มี
คุณภาพ  
3. บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก  
4. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการจากการบริหารทางวิชาการโดยการสร้างเครือข่าย
จากภายนอก  
5. ส่งเสริมโครงการระยะสั้นในการบริการวิชาการ โดยหาแหล่งทุนจากภายนอก  

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี 60 
งบประมาณ

ปี2560 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผนงานพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น 
โครงการ 
1. โครงการค่าย
พัฒนาท้องถิ่นทุร
กันการ 
2.โครงการ
จริยธรรมสัญจร 
3.โครงการเผยแผ่
ธรรมทางวิทยุและ
โทรทัศน์ 
4.โครงการอบรม
พระนักเผยแผ่ภาค
ภาษาอังกฤษ 
5.โครงการสอน
ธรรมะภาษาอังกฤษ
แก่เยาวชน 

14. จ านวนอาจารย์ ประจ าของ
มหาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็นกรรมการ
ทางวิชาการกรรมการที่ปรึกษาหรือ
วิทยากรในสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานต่างๆทั้ง ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
15. ร้อยละของจ านวนโครงการที่  
มหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนไม่
น้อยกว่า  10,000 บาทต่อจ านวน
โครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

90 
 
 
 
 
 
5 

14 ศูนย์บริการ
วิชาการ
อีสาน 
 



34 
 

6.โครงการพุทธ
ทายาทผู้น าชุมชน 
ประสานเครือข่าย 
บ้าน วัด โรงเรียน 
7. โครงการผู้น า
โรงเรียนวิถีพุทธ 
8.โครงการพัฒนา
ศักยภาพพระนัก
เผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ า
โขง 
9.โครงการ
เครือข่ายแก่นน าคน
ดีศรีอีสาน 
10.โครงการ
บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยระดับชาติหรือนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 1.เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
2. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่นานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ 1. เป็นผู้น าในการส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยให้กับสังคมชุมชน  
2. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการมีส่วนร่มกับหน่วยงานภายนอกใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
3. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามข้อความสามารถเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  
4. ให้ประโยชน์จากสถานที่ในการพัฒนาโดยการส่งเสริมความเป็นไทยสร้างสรรค์
บัณฑิตให้เป็นคนเก่งดี  
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วทันสมัย 
ตอบสนองต่อสังคม  

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี 60 
งบประมาณปี

ที ่2560 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผนงานการอนุรักษ์
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
โครงการ 
1. ประเพณีวัน
ส าคัญของชาติ 
2. ประเพณีการ
สวดท านอง
สรภัญญะ 
3. ประเพณีลอย
กระทง 
4. ประเพณีรดน้ า
ด าหัวขอพร

16. ระดับความพึงพอใจด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
17.ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรม
ในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อ
จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาท้ังหมด 
18. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจ านวน
โครงการทั้งหมด 
19. ร้อยละของค่า ใช้ จ่ ายในการ
อนุ รั ก ษ์ พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
งบด าเนินการ 

3.8 
 
 

10 
 
 
 
 

89 
 
 
 
 

0.17 
 
 
 

4.5 

3 ศูนย์บริการ
วิชาการ
อีสาน 
 

  ศูนย์บริการ
วิชาการอีสาน 
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ผู้สูงอายุ วัน
สงกรานต์ 
5. ประเพณีการ
แสดงแห่เทียน
พรรษา 
อุบลราชธานี 
6. โครงการอนุรักษ์
ดนตรีพื้นบ้าน 
7. ประเพณีการ
เทศน์มหาชาติ 
8. ประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ ชาวอีสาน 
ชุมชนใกล้เคียง
วิทยาเขตอีสาน 
9. ประเพณี ผูก
เสียว จังหวัด
ขอนแก่น 
10. ประเพณี
ประทีปโคมไฟ ออก
พรรษา 
11. ประเพณีงาน
สักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
กาชาด
หนองบัวล าภู 

20. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
รับบริการโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
21. จ านวนผลงานหรือชิ้นงานการ
พัฒนาองค์ความรู้ 

 
 
1 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย 

เป้าประสงค์ที่ 1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารได้ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1. บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2. บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย  
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. บริหารจัดการตามหลักพระพุทธศาสนา  
5. บริหารจัดการให้เป็นสถานที่พ่ึงของชุมชนสังคมและประเทศ  

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปี 60 

งบประมาณปีท่ี 
2560 (ล้านบาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผนงานพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการให้ทันสมัย 
โครงการ 
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี 

22. ระดับความพึงพอใจของการ
พิจารณาความดีความชอบ 
23. ระดับความพึงพอใจของระบบ
สารสนเทศที่ให้บริการกับบุคลากร
และนักศึกษา 
24. จ านวนนักศึกษาต่อคอมพิวเตอร์ 
1 เครื่อง 
25. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
26. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับวิทยาเขต 
 

4.7 
 

4.5 
 
 
5 
 

100 
 

3.53 
 

39 ส านักงาน
วิทยาเขต 
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ส่วนที่ 5 การบริหารแผนน าไปสู่การปฏิบัติ 

ระบุแนวทางของหน่วยงานในการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานตามแผน และประเมินผล (Work Shop 21) 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

60 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1.เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา 
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 

 
4 2 3 4 4.5 5 

2. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

83 
 
 

75 80 83 
 
 

85 90 

3.ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ได้รับ
การเลื่อนสมณศักดิ์หรือต าแหน่งทาง
คณะสงฆ์ภายใน 1 ปี 

2 1 1.5 2 2.5 3 

2.เพื่อสร้างกระบวนการการ
ผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

4. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต จาก
ผู้ใช้บัณฑิต 

4.3 2.5 3.0 4.3 4.5 5 

5 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษาตามระยะเวลา 

95 93 94 95 96 97 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการแก่นักศึกษาทุกระดับ 

6. จ านวนของนักศึกษาหรือ ศิษย์เก่าที่
ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

4 
 
 

2 2.5 4 
 
 

4.5 5 

 7. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และ/หรือ
งานวิชาการของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
บัณฑิตทั้งหมด 

85 70 75 85 90 100 

 8.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่ผ่านการอบรมกรรมฐาน/
ภาษา/คอมพิวเตอร์/ทักษะการ
ประกอบการ/การพัฒนาบุคลิกภาพ 

3.8 2.5 3 3.8 4 4.5 
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4. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาให้มีคุณธรรม และมี
จิตอาสา 

9. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการคุณธรรมจริยธรรมในวันก่อตั้ง 

95 
 

80 85 95 
 

98 100 

10.ร้อยละของนักศึกษาที่เป็นสมาชิกใน
ชมรมจิตอาสาต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

5 2 3.5 5 5 5 

5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางการสอนแก่อาจารย์ 

11.ร้อยละของเอกสารประกอบการ
สอน ต าราทางวิชาการหรืองานวิจัยต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

80 65 70 80 85 90 

12.จ านวนของอาจารย์ที่เข้ารับการ
อบรมสัมมนาทางวิชาการ 

88 75 80 88 90 95 

•  

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาองค์ความ รู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
.ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย และได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

13.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย 
และได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

5 3 3.5 5 5 5 

•  

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาการให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
เพ่ือให้บริการทางวิชาการ
โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่
สังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

14. จ านวนอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็นกรรมการ
ทางวิชาการกรรมการที่ปรึกษาหรือ
วิทยากรในสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานต่างๆทั้ง ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

90 80 85 90 95 100 

15. ร้อยละของจ านวนโครงการที่  
มหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนไม่น้อย
กว่า 10,000 บาทต่อจ านวนโครงการ
บริการวิชาการท้ังหมด 

5 2 3.5 5 5 5 
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่นานาชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1.เพ่ืออนุรักษแ์ละเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ไทย 

16. ระดับความพึงพอใจด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

3.8 2.5 3 3.8 4 4.5 

17. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรม
ในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อ
จ านวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งหมด 
 

10 6 8 10 12 14 

18. ร้อยละของนักศึกษาที่ เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ 
และวัฒนธรรมต่อจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 
 

89 75 80 89 90 95 

19. ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์
พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ 

0.17 0.1
0 

0.1
2 

0.1
7 

0.
18 

0.2
0 

20. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.5 2 3.5 4.5 4.
7 

5 

2. เพ่ือเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่
นานาชาติ 

21. จ านวนผลงานหรือชิ้นงานการ
พัฒนาองค์ความรู้ 

1 0.6 0.8 1 1.
2 

1.4 
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

22.  ระดับความพึงพอใจของการ
พิจารณาความดีความชอบ 

4.7 4.3 4.4 4.7 4.8 5 

2. เพ่ือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารได้ 

23. ระดับความพึงพอใจของระบบ
สารสนเทศที่ให้บริการกับบุคลากรและ
นักศึกษา 

4.5 3 3.5 4.5 4.7 5 

24. จ านวนนักศึกษาต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

5 3 4 5 5.5 6 

3. เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้
ได้มาตรฐาน 

25. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยา
เขต 

100 100 100 100 100 100 

26. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.53 3.2 3.4 3.53 3.6 3.7 

       

• เกณฑ์การประเมิน 
•  1.00 – 1.50  ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
•  1.51 – 2.50  ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
•  2.51 – 3.50  ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ พอใช้ 
•  3.51 – 4.50  ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ด ี
•  4.51– 5.00  ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ดีมาก 

หมายเหตุ****ผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีจะประสบความส าเร็จ เมื่อคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
มากกว่า 3.51  
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แบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงานระดับต่ ากว่า 
 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 

 หน่วยงานย่อย 

รัฐ
ศา

สต
ร์ก

าร
ปก

คร
อง

 

สัง
คม

สง
เค

รา
ะห

์ศา
สต

ร์ 

กา
รบ

ริห
าร

กิจ
กา

รพ
ระ

พุท
ธศ

าส
นา

 

กา
รส

อน
ภา

ษา
อัง

กฤ
ษ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

กา
รศึ

กษ
าป

ฐม
วัย

 

พุท
ธศ

าส
นา

แล
ะป

รัช
ญา

 (โ
ท)

 

กา
รบ

ริห
าร

กา
รศึ

กษ
า(โ

ท)
 

กา
รบ

ริห
าร

กา
รศึ

กษ
า(เ

อก
) 

ส า
นัก

งา
นว

ิทย
าเข

ตอ
ีสา

น 

วิท
ยา

ลัย
ศา

สน
ศา

สต
ร์อ

ีสา
น 

ศูน
ย์บ

ริก
าร

วิช
าก

าร
 

1 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่
เพ่ิมข้ึน 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 

2.ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท า
ห รื อป ร ะกอบอาชี พ อิ ส ร ะ
ภายใน 1 ปี 

83 
 

83 83 83 83 83 83 83 83 83 0 0 0 

3.ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่
ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์หรือ
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ภายใน 

1 ปี  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 

4.  ระดับความพึงพอใจของ
บัณฑิต จากผู้ใช้บัณฑิต 

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.0 0 0 0 

5 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 0 0 0 

6. จ านวนของนักศึกษาหรือ 
ศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติ
คุณยกย่องในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการหรือ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

4 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 0 0 

7.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ 
และ/หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อบัณฑิต
ทั้งหมด 

85 0 0 0 0 0 0 85 85 85 0 0 0 
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ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 

 หน่วยงานย่อย 

รัฐ
ศา

สต
ร์ก

าร
ปก

คร
อง

 

สัง
คม

สง
เค

รา
ะห

์ศา
สต

ร์ 

กา
รบ

ริห
าร

กิจ
กา

รพ
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าส
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ษ 
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ษ 
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8.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการ
อบรมกรรมฐาน/ภาษา/
คอมพิวเตอร์/ทักษะการ
ประกอบการ/การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 0 0 0 

9. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการคุณธรรม
จริยธรรมในวันก่อตั้ง 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

0 0 0 

10.ร้อยละของนักศึกษาที่เป็น
สมาชิกในชมรมจิตอาสาต่อ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 

11.ร้อยละของเอกสาร
ประกอบการสอน ต าราทาง
วิชาการหรืองานวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0 0 0 

12. จ านวนของอาจารย์ที่เข้า
รับการอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ 

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 0 0 0 

13. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์
หรือน าเสนอผลงานในที่ประชุม
ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 

14. ร้อยละอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็น
กรรมการทางวิชาการกรรมการ
ที่ปรึกษาหรือวิทยากรใน
สถาบันการศึกษาหรือ

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 
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หน่วยงานต่างๆทั้ง ระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
15. ร้อยละของจ านวน
โครงการที่ มหาวิทยาลัยได้รับ
เงินสนับสนุนไม่น้อยกว่า 
10,000 บาทต่อจ านวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 

16. ระดับความพึงพอใจด้าน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม 

3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 0 0 0 

17.ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ 
แล ะวัฒนธ ร รมต่ อ จ า น วน
โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งหมด 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 

18. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการหรือกิจกรรมใน
การอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และ
วัฒนธรรมต่อจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 0 0 0 

19. ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการ
อนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ต่องบด าเนินการ 
 

0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0 0 0 
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ตัวชี้วัด 
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20. ร้อยละความพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 

21. จ านวนผลงานหรือชิ้นงาน
การพัฒนาองค์ความรู้ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

22. ระดับความพึงพอใจของ
การพิจารณาความดีความชอบ 

4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 

23. ระดับความพึงพอใจของ
ระบบสารสนเทศที่ให้บริการกับ
บุคลากรและนักศึกษา 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

24. จ านวนนักศึกษาต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 

25. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาเขต 

3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 0 0 0 

26. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 

 

ค าอธิบาย ค านวณแต่ละตัวชี้วัด 

……(อธิบายเพิ่มเติมทุกตัวบ่งชี้)…………………………………………………………………………………………… 

 

รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

• รายงานผลด าเนินการรายไตรมาศ 
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ภาคผนวก 

ความเชื่อมโยงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (2551-2565) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (2555-2559) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2558 -2561) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปวีิทยาเขตอีสาน พ.ศ.2560 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 
(2551-2565) 

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมกุฏราช
วิทยาลัย 4 ปี 

(พ.ศ.2558 -2561) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี วิทยา
เขตอีสาน พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย  
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลกรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
ส าหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ละ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามรถในการ
แข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้
กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับ
มาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย 
และเอกภาพเชิงระบบ  
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  

สถาบันมีบทบาทในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจ และบุคคลใน
ภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมี
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

ประเด็นท่ี 1 คุณภาพและมาตรฐาน
อุดมศึกษา  
1. พัฒนาอุดมศึกษาไทยให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สากล เพื่อ 
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community)  
2. จัดท าตัวชี้วัดเพื่อการแบ่งกลุ่ม
มหาวิทยาลัย เป็น 4 กลุ่ม  
3. จัดท ากลไกการถ่ายโอนหน่วยกิตในกลุ่ม
สถาบันเดียวกันและระหว่างกลุ่มสถาบัน  
4. จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิรายสาขาวิชา
ต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
5. แสวงหาบทเรียนที่ดี ( Best Practice) 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษา  
6. จัดท าฐานข้อมูล แนวทางและเกณฑ์การ
ส่งเสริมมาตรฐานการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง
ให้ได้มาตรฐานเดียวกับสถาบันแม่  
7. ยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและ
ศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ และน าไปสู่ World Class 
University  
8. ส่งเสริมให้มีองค์กรกลางท าหน้าที่ในการ
พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit 
Bank) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี …………………… 
 
กลยุทธ์ท่ี  .......................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาการ
จั ด ก า ร ศึ กษ า เพื่ อ ให้ ไ ด้
บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง
วิชาการทางพระพุทธศาสนา 
 
 
กลยุทธ์ที่   
1. พัฒนาหลักสูตรโดยการมี
ส่วนร่วมของหนว่ยงาน
ภายนอกตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน  
2. จัดการเรียนการสอนด้วย
ทีมคราจารย์ที่มีคุรภาพ ทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
3. จัดท านโยบายการ
ประชาสัมพันธโ์ดยหลกัสูตร
ที่เพิ่มความเป็นคนเก่ง ดีที่มี
การบริหารหลกัสูตรอย่างมี
คุณภาพ  
4. จัดสรรทุนการเรียนให้กับ
นักศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาหลักสูตรที่เป็นค า
สอนตามหลักพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน  
 

  
ประเด็นท่ี 2 การปฏิรูประบบการผลิตครู  
1. จัดท ากรอบแนวทางการผลิตและพัฒนา
ครู เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา และใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดท าแผนการ
ผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้  
2. พัฒนาระบบการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่งและรักวิชาชีพครูมาเรียน (เฟ้นหา
นักศึกษาเชิงรุก)  
3. สร้างกลไกการสนับสนุน จูงใจให้คนเก่ง
คนดีอยากเรียนครู 
4. ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบวิธีการผลิตครู 
หลักสูตร 5 ปีและหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู 1 ปี (รับผู้ส าเร็จการศึกษา ป.ตรี

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาการ
จั ด ก า ร ศึ กษ า เพื่ อ ให้ ไ ด้
บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง
วิชาการทางพระพุทธศาสนา 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 
(2551-2565) 

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมกุฏราช
วิทยาลัย 4 ปี 

(พ.ศ.2558 -2561) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี วิทยา
เขตอีสาน พ.ศ. 2560 

ทุกสาขา) เพื่อน าผลการวิจัยมาปรับ
หลักสูตร และกระบวนการผลิตครู  

 ประเด็นท่ี 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคน  
1. จัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามรายสาขา  
3. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต  
4. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้บนฐานการท างาน
ในภาคการผลิต และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องที่เป็น
อุปสรรคในส่วนที่สามารถท าได้ 
5. ติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต
อย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมินมา
ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
และการวางแผนการศึกษา  
6. เน้นการศึกษา Liberal Arts Education 
ใน ม/ส เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีรอบรู้ มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะภาษาและการ
สื่อสาร สามารถประมวลความรู้ ความคิด 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
7. พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษใน
มหาวิทยาลัยให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี …………………… 
 
กลยุทธ์ท่ี  .......................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาการ
จั ด ก า ร ศึ กษ า เพื่ อ ให้ ไ ด้
บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง
วิชาการทางพระพุทธศาสนา 
 
กลยุทธ์ท่ี   
1. พัฒนาหลักสูตรโดยการมี
ส่วนร่วมของหนว่ยงาน
ภายนอกตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน  
2. จัดการเรียนการสอนด้วย
ทีมคราจารย์ที่มีคุรภาพ ทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
3. จัดท านโยบายการ
ประชาสัมพันธโ์ดยหลกัสูตร
ที่เพิ่มความเป็นคนเก่ง ดีที่มี
การบริหารหลกัสูตรอย่างมี
คุณภาพ  
4. จัดสรรทุนการเรียนให้กับ
นักศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาหลักสูตรที่เป็นค า
สอนตามหลักพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน  
 

 ประเด็นท่ี 4 โครงสร้างและการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา  
1. แยก สกอ.ออกจาก ศธ. เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ  
2. พัฒนาระบบอุดมศึกษาให้เป็นองค์กรที่
รับผิดชอบสังคม (Social Responsibility)  
3. ปรับระบบธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการ ในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
4. เร่งรัดการจัดท าร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษาที่
สามารถก ากับดูแลมหาวิทยาลัย ในการ
ด าเนินการตามนโยบายและทิศทางของ
รัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
5. สร้างวัฒนธรรมอุดมศึกษาให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
6. สนับสนุนให้ ม/ส ร่วมกันท างานใน
ลักษณะเครือข่ายวิจัยเชิงระบบ รวมทั้งปรับ
โครงสร้างที่ท าให้นักวิชาการในมหาวิทยาลัย
สามารถท างานเชิงระบบและมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ  
7. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้า
มา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี …………………… 
 
กลยุทธ์ท่ี  .......................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5.
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้ทันสมัย 
 
กลยุทธ์ท่ี   
1. บริหารจัดการโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  
2. บริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
ทันสมัย  
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตาม
ศักยภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4. บริหารจัดการตามหลัก
พระพุทธศาสนา  
5. บริหารจัดการให้เป็น
สถานที่พึ่งของชุมชนสังคม
และประเทศ  
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 
(2551-2565) 

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมกุฏราช
วิทยาลัย 4 ปี 

(พ.ศ.2558 -2561) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี วิทยา
เขตอีสาน พ.ศ. 2560 

 
 ประเด็นท่ี 5 การพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรอุดมศึกษา  
1. เร่งยกระดับคุณวุฒิของอาจารย์
อุดมศึกษาให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกตาม
สัดส่วนของแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม  
2. จัดท าแผนการผลิตและพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรอุดมศึกษา โดยค านึงถึงอัตรา
การเกษียณ และความต้องการอาจารย์ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในแต่ละกลุ่ม
มหาวิทยาลัย  
3. ดึงดูดคนดี คนเก่งมาเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยและสร้างแรงจูงใจให้ผู้จบ
ปริญญาเอกเข้ามาเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดแนวทางในการ
ดึงดูดนักวิชาการไทยในต่างประเทศ และ
นักวิชาการชาวต่างประเทศเข้ามาเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
4. ก าหนดให้ใช้ความดีเป็นเกณฑ์หนึ่งในการ
คัดเลือกคนเข้ามาเป็นอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 
5. เร่งพัฒนาอาจารย์ที่อยู่ในระบบ
อุดมศึกษา อยู่แล้วให้มีความสามารถเพิ่มข้ึน 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมของช่วงวัยใน
การท างาน 
6. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี …………………… 
 
กลยุทธ์ท่ี  .......................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาการ
จั ด ก า ร ศึ กษ า เพื่ อ ให้ ไ ด้
บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง
วิชาการทางพระพุทธศาสนา 
 
กลยุทธ์ที่   
1. พัฒนาหลักสูตรโดยการมี
ส่วนร่วมของหนว่ยงาน
ภายนอกตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน  
2. จัดการเรียนการสอนด้วย
ทีมคราจารย์ที่มีคุรภาพ ทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
3. จัดท านโยบายการ
ประชาสัมพันธโ์ดยหลกัสูตร
ที่เพิ่มความเป็นคนเก่ง ดีที่มี
การบริหารหลกัสูตรอย่างมี
คุณภาพ  
4. จัดสรรทุนการเรียนให้กับ
นักศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาหลักสูตรที่เป็นค า
สอนตามหลักพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
5.พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการให้
ทันสมัย 
กลยุทธ์ท่ี   
1. บริหารจัดการโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  
2. บริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
ทันสมัย  
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตาม
ศักยภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4. บริหารจัดการตามหลัก
พระพุทธศาสนา  
5. บริหารจัดการให้เป็น
สถานที่พึ่งของชุมชนสังคม
และประเทศ  
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 
(2551-2565) 

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมกุฏราช
วิทยาลัย 4 ปี 

(พ.ศ.2558 -2561) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี วิทยา
เขตอีสาน พ.ศ. 2560 

 
 ประเด็นท่ี 6 การพัฒนาระบบการเงิน

อุดมศึกษา 
1. พัฒนาระบบการประเมินผลมหาวิทยาลัย 
เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนา 
ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม  
2. เสนอแนะระบบการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับ ม.ในก ากับของรัฐ เพื่อเป็นการน า
ร่องไปสู่การจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ของรัฐทุกแห่ง  
3. สร้างกลไกเพื่อให้รัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณด้านอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัย 
ด าเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพและแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติ  
4. ลดบทบาทของภาครัฐในการเป็นผู้ลงมือ
จัดการศึกษาเป็นหลักมาเป็นผู้ก ากับดูแล 
ก าหนดนโยบาย และสนับสนุนให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณจากการ
สนับสนุนด้านอุปทาน ( Supply Side 
Financing) เป็นด้านอุปสงค์ (Demand 
Side Financing)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี …………………… 
 
กลยุทธ์ท่ี  .......................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5.
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้ทันสมัย 
 
กลยุทธ์ท่ี   
1. บริหารจัดการโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
2. บริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
ทันสมัย  
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตาม
ศักยภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4. บริหารจัดการตามหลัก
พระพุทธศาสนา  
5. บริหารจัดการให้เป็น
สถานที่พึ่งของชุมชนสังคม
และประเทศ  
 

 ประเด็นท่ี 7 การวิจัยและพัฒนา  
1. ก าหนดกรอบทิศทางการวิจัยอุดมศึกษา
ของประเทศในระยะยาว  
2. ใช้ระบบ Research Assessment 
Exercise (RAE) ในการประเมิน
ความสามารถในการวิจัย และการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการวิจัยส าหรับมหาวิทยาลัย 
3. เร่งสร้างนักวิจัยและนักนวัตกรรมมือ
อาชีพใน ม/ส  
4. สร้างกลไกส่งเสริม สนับสนุนให้ ม.รัฐ 
และมหาวิทยาลัยเอกชนท างานวิจัย และ
ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการท าการวิจัย  
เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  
5. สนับสนุนการวิจัยสถาบันหรือการวิจัยเชิง
ระบบ และน าผลการวิจัยมาใช้ในการก าหนด
นโยบาย/ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาที่เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี …………………… 
 
กลยุทธ์ท่ี  .......................................... 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  2.
ส่งเสริมวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาและพัฒนา
องค์ความ รู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถ 
 
กลยุทธ์ท่ี  
1. วิจัยโดยใช้หลักพุทธ
ศาสนาเพื่อแกป้ัญหาชุมชน 
2. ส่งเสริมศักยภาพการวิจยั
ของอาจารย์ให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน  
3. สนับทุนการวิจยั เพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน  
4. สนับสนุนงบประมาณ
และระบบยอ่ยแหล่ง
งานวิจัย เพื่อการแข่งขัน  
5. พัฒนาโจทย์วิจยัโดย
ความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภายนอก  
 

 ประเด็นท่ี 8 การเช่ือมรอยต่อกับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  
1. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ 
ในการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษทั้งระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี …………………… 
 
กลยุทธ์ท่ี  .......................................... 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3.
พัฒนาการให้บรกิารวิชาการ
และเป็นที่พึ่งทางจิตใจแบบ
มีส่วนร่วมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 
(2551-2565) 

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมกุฏราช
วิทยาลัย 4 ปี 

(พ.ศ.2558 -2561) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี วิทยา
เขตอีสาน พ.ศ. 2560 

2. ส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยมีบทบาท
ช่วยเหลือโรงเรียน ในพื้นที่ที่ มหาวิทยาลัย
ต้ังอยู่  
3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยให้บริการแนะ
แนวศึกษาต่อแนะแนวอาชีพ และเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการ ให้ข้อมูลแก่นัก เรียน
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อ
ประกอบการเลือกสาขาวิชาและอาชีพ  
4. ร่วมกับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและ 
สพฐ.ในการใช้ความดีเป็นเกณฑ์หนึ่งในการ
คัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย 
5. ปฏิรูประบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่   
1. บริการวิชาการโดยเพิ่ม
การเป็นที่พึ่งให้กับสังคม 
ตามศักยภาพเพื่อการ
แข่งขัน  
2. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชน
ให้พึ่งพาตนเองได้ด้วยหลัก
พุทธศาสนาดว้ยทีมอาจารย์
ที่มีคุณภาพ  
3. บริการวิชาการแก่สังคม
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดย
ความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก  
4. ส่งเสริมการสร้างผลงาน
วิชาการจากการบริหารทาง
วิชาการโดยการสร้าง
เครือข่ายจากภายนอก  
5. ส่งเสริมโครงการระยะสั้น
ในการบริการวิชาการ โดย
หาแหล่งทุนจากภายนอก  
 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4.
อนุรักษ์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 
กลยุทธ์ที่   
1. เป็นผู้น าในการส่งเสริม
วัฒนธรรมของไทยให้กับ
สังคมชุมชน  
2. ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย โดยการมี
ส่วนร่มกับหนว่ยงาน
ภายนอกในระดับชาตแิละ
นานาชาติ  
3. ท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมตามข้อ
ความสามารถเพือ่เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  
4. ให้ประโยชน์จากสถานที่
ในการพัฒนาโดยการ
ส่งเสริมความเป็นไทย
สร้างสรรบัณฑิตให้เป็นคน
เก่ง ดี  
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอยา่งรวดเร็ว
ทันสมัย ตอบสนองต่อสังคม  
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 
(2551-2565) 

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมกุฏราช
วิทยาลัย 4 ปี 

(พ.ศ.2558 -2561) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี วิทยา
เขตอีสาน พ.ศ. 2560 

 
 

 ประเด็นท่ี 9 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
อุดมศึกษา  
1. จัดต้ังศูนย์สถิติข้อมูลอุดมศึกษาเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูล
อุดมศึกษา  
2. สร้างแรงจูงใจให้ มหาวิทยาลัยให้ความ
ร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลของตนเองให้
ทันสมัยตลอดเวลา  
3. ใช้ระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
คุ้มครองบริโภค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี …………………… 
 
กลยุทธ์ท่ี  .......................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาการ
จั ด ก า ร ศึ กษ า เพื่ อ ให้ ไ ด้
บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง
วิชาการทางพระพุทธศาสนา 
 
กลยุทธ์ท่ี   
1. พัฒนาหลักสูตรโดยการมี
ส่วนร่วมของหนว่ยงาน
ภายนอกตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน  
2. จัดการเรียนการสอนด้วย
ทีมคราจารย์ที่มีคุรภาพ ทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
3. จัดท านโยบายการ
ประชาสัมพันธโ์ดยหลกัสูตร
ที่เพิ่มความเป็นคนเก่ง ดีที่มี
การบริหารหลกัสูตรอย่างมี
คุณภาพ  
4. จัดสรรทุนการเรียนให้กับ
นักศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาหลักสูตรที่เป็นค า
สอนตามหลักพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน  
 

 

 

 


