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แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 



แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
มตคิณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
 

 

 พิมพที่ : วิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 เลขที่ ๙๙๙ หมูที่ ๖ ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐ 
 โทร. ๐-๕๖๒๑-๙๙๙๙  โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๙๙๙๙  www.nbc.mcu.ac.th 



 

คํานํา 
 

 แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค
เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆนครสวรรค ในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยเปนแผนที่มุงเนนผลงาน มุงเนนการเกิดผล
ผลิต ผลลัพธ และผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว ทั้งน้ีไดใหความสําคัญกับความเช่ือมโยงและ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๘ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ไดทบทวนนโยบาย 
วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ ของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสถานการณ โดยใชกระบวนการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ดําเนินการโดยใชกระบวนการวิเคราะหแลวกําหนดเปนแผนพัฒนา
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ฉบับน้ี 
 จึงหวังเปนอยางย่ิงวา แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
ฉบับน้ี จะเปนแนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาของผูที่เกี่ยวของทุกระดับใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของสวนงานตอไป 
 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 



 

สารบญั 
 

  หนา 
คํานํา   
บทสรุปผูบริหาร ๑ 
สวนท่ี ๑ บทนํา ๕ 
 ๑.๑  ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๕ 
 ๑.๒  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ในชวง  

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
 

๘ 
 ๑.๓  สรุปภาพรวมของวิทยาลัยสงฆนครสวรรคจากผลการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 
 

๒๐ 
สวนท่ี ๒ การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๒๓ 
 ๒.๑  จุดแข็ง (Strength) ๒๓ 
 ๒.๒  จุดออน (Weakness) ๒๔ 
 ๒.๓  โอกาสการพัฒนา (Opportunity) ๒๔ 
 ๒.๔  ภาวะคุกคาม (Thteat) ๒๕ 
สวนท่ี ๓ ความเชื่อมโยงและทิศทางดานนโยบายตอการพัฒนา ๒๗ 
 ๓.๑  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ๒๗ 
 ๓.๒  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ๓๑ 
 ๓.๓  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๘ ๓๔ 
 ๓.๔  แผนยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓๕ 
 ๓.๕  นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พุทธศักราช ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ 
 

๓๕ 
สวนท่ี ๔ แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ในชวงแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 

๓๗ 
 ๔.๑  ปรัชญา ๓๗ 
 ๔.๒  ปณิธาน ๓๗ 
 ๔.๓  อัตลักษณและเอกลกัษณ ๓๗ 
 ๔.๔  อัตลักษณบัณฑิต ๓๗ 
 ๔.๕  วัฒนธรรมองคกร ๓๗ 
 ๔.๖  วิสัยทัศน ๓๗ 
  หนา 
 ๔.๗  พันธกิจ ๓๗ 
 ๔.๘  วัตถุประสงคการจัดทําแผนพฒันาวิทยาลัยฯ ระยะที ่๑๑ ๓๘ 
 ๔.๙  สรุปยุทธศาสตรในแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ ๓๙ 
 ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธในแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๑ (๒๕๕๕ -๒๕๕๙) 
 

๔๐ 



 

สวนท่ี ๕ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด ๔๕ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

๔๕ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  สงเสรมิการวิจัยและพฒันาองคความรูเพือ่เพิม่ศักยภาพ

การวิจัยทางพระพทุธศาสนาระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
 

๔๘ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  การบรกิารวิชาการแกสังคมและชุมชนทุกระดับ ๕๑ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔  การทํานุบํารุงพระพทุธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม      

และวิถีชีวิตชุมชนอยางย่ังยืน 
๕๓ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ปีระสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๕๕ 

 เปาหมายตัวชี้วัด ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะท่ี ๑๑  
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 
๕๙ 

 เปาประสงคที่ ๑ ๕๙ 
 เปาประสงคที่ ๒ ๖๓ 
 เปาประสงคที่ ๓ ๖๖ 
 เปาประสงคที่ ๔ ๗๑ 
 เปาประสงคที่ ๕ ๗๖ 
 เปาประสงคที่ ๖ ๘๐ 
สวนท่ี ๖ การบริหารจัดการแผนพัฒนาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ ๘๕ 
ภาคผนวก   
 - คําสั่งวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ที่ ๐๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

อํานวยการแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ 
 

๘๗ 
 - คําสั่งวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ที่ ๐๑๐/๒๕๕๕ เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานแผนพฒันาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ 
 

๘๙ 
 - คําสั่งวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ที่ ๐๑๐/๒๕๕๕ เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการ

จัดทําแผนพฒันาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ 
 

๙๒ 
   
  หนา 
 - มติคณะกรรมการผูบรหิาร คณาจารย และเจาหนาที่วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
๙๔ 

 - มติคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๖ ๙๕ 
 - แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) วิทยาลัยสงฆนครสวรรค        

(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 

๙๖ 
 - ความเช่ือมโยงระหวางปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค และกลยุทธของแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 
 

๙๗ 
 - ประมวลภาพ ๙๙ 

 



บทสรุปสําหรบัผูบริหาร  
 

การจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยไดมีพัฒนาการอยางตอเน่ืองนับจากอดีตเปนตนมา โดยให
ความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ผานกลไกการระดมสมอง มีการ
วิเคราะหสถานการณแวดลอม (Environmental scanning) และเงื่อนไขตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติ
ตางๆ ที่คาดวาจะสงผลตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน 
รวมทั้งแนวโนมหรือทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคต 
 วิทยาลัยสงฆนครสวรรคไดตระหนักถึงการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลแผนฯ ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ข้ึน ภายใตกรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะยาว ๑๕ ป และกรอบแผนหรือนโยบายดานอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหการดําเนินงาน
เช่ือมโยงสัมพันธกันทุกระดับ อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายเดียวกันคือเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาของ
ประเทศ โดยทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยในแผนฯ ระยะที่ ๑๑ น้ี จะมุงเนนการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค ใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน 
โดยเนนฐานความรูทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตสมัยใหมเพื่อนําชุมชน และสังคมไปสูสันติสุข
อยางย่ังยืน มุงสรางบัณฑิตใหมีภูมิคุมกัน มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร และการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดทุกแหงทั่วโลก มุงสงเสริมการศึกษา คนควาวิจัยให
กาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา เพื่อสรางองคความรูใหมในการพัฒนามนุษย 
สังคมและสิ่งแวดลอม ใหอยูรวมกันไดอยางสมดุลและสันติสุข รวมทั้งการสรางเครือขายกับสถาบันที่มี
ช่ือเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยใหนําไปสูความเปนสากล มุง
ใหบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีการบริหารเพื่อใหพัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน มีความมุงมั่นในการใหบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา
แกคณะสงฆและสังคม รวมทั้งสงเสริมการเรียนรู และความรวมมืออันดีระหวางพุทธศาสนิกชนใน
ระดับชาติและนานาชาติ มุงสงเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมในประชาคม
โลกดานพระพุทธศาสนา โดยการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เปนรากฐานของการพัฒนา
อยางมีคุณภาพ เพื่อนําไปสูการรักษาความแตกตางทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันในประชาคมโลก
อยางมีเอกลักษณและศักด์ิศรี เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหเกิดข้ึนกับบุคคล 
องคกรและสังคม และปรับปรุงโครงสรางองคกร ปรับปรุงกฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากร 
ใหเกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 โดยในชวงแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) วิทยาลัยได
กําหนดเปาประสงคหลักในการพัฒนาวิทยาลัย ๖ ขอ ยุทธศาสตรการพัฒนา ๕ ขอ ซึ่งแตละดานมีกล
ยุทธหลักที่ใชในการขับเคลื่อนแผนฯ ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงค ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน มีเปาประสงค ๒ ขอ คือ 
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เปาประสงคท่ี ๑ บัณฑิตที่ไดรับการศึกษาเปนผูมีภูมิคุมกัน มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
ทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 
และการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดทุกแหงทั่วโลก มีกลยุทธ
การดําเนินงาน ๓ ขอ ไดแก 

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและสังคม 

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของอาจารยใหมีความรูความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่  ๓ พัฒนานิสิตและขยายโอกาสการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนา     
(พุทธศาสตร ครุศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

เปาประสงคท่ี ๒ วิทยาลัยมุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม มีกลยุทธการดําเนินงาน ๒ ขอ ไดแก 

กลยุทธที่ ๔  สงเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาใหมีคุณภาพและทันสมัย 

กลยุทธที่ ๕ สงเสริมและพัฒนาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในการเปนศูนยกลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรู เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาระดับภูมิภาคและระดับชาติ มีเปาประสงค ๑ ขอ คือ 

เปาประสงคท่ี ๓ วิทยาลัยมผีลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ไดรับการเผยแพร นําไปใช
ประโยชนและเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับชาติ มีกลยุทธการดําเนินงาน ๕ ขอ ไดแก 

กลยุทธที่ ๖ พัฒนานักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยดานพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุก
กลุมความรูและสรางเครือขายความรวมมือนักวิจยัและการวิจัยระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

กลยุทธที่ ๗ สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
กลยุทธที่ ๘ สงเสริมและสนับสนุนการนําองคความรูจากการวิจัยไปใชในการเรียน

การสอน พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
กลยุทธที่ ๙ สงเสริมใหผลการวิจัยไดรับการอางอิง การนําเสนอ การนําไปใช การ

ตีพิมพและไดรับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
กลยุทธที่ ๑๐ พัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับภูมิภาคและ

ระดับชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนทกุระดับ มีเปาประสงค ๑ ขอ คือ 

เปาประสงคท่ี ๔ วิทย าลั ย เ ป น แห ล ง เ รี ยน รู แ ละ ให บ ริ ก า ร วิ ชากา รท าง ด า น
พระพุทธศาสนาแกสังคมและชุมชนทุกระดับ มีกลยุทธการดําเนินงาน ๕ ขอ ไดแก 

กลยุทธที่ ๑๑ พัฒ นาทรั พย าก รบุ คคล  ให ส าม าร ถบ ริ ก า ร วิ ชากา รด า น
พระพุทธศาสนาแกสังคมทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมาย 

กลยุทธที่ ๑๒ จัดระบบขอมูลและระบบการจัดการทรัพยากรองคความรูเพื่อ
ถายทอดวิชาการทั้งทรัพยากรบุคคล ทักษะชํานาญการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถสนองตอ
ความตองการไดตามเฉพาะกรณี 
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๓ 

กลยุทธที่ ๑๓ พัฒนาและเปดหลักสูตรการอบรม หรือสัมมนา ใหสามารถดําเนิน
กิจกรรมไดอยางคุมคา และยกระดับมาตรฐานการคณะสงฆ หรือสังคมคุณธรรม 

กลยุทธที่ ๑๔ สงเสริมและสนับสนุนใหคณะสงฆ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมในกระบวนการจัดทําโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อความมั่นคง
และความเขมแข็งของสังคม 

กลยุทธที่ ๑๕ สงเสริมใหมีความรวมมือในการบริการวิชาการอยางย่ังยืน ระหวาง
วิทยาลัยกับทุกภาคสวน และแสวงหาโจทยวิจัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน/ช้ีนํา และแกปญหา
ใหเกิดสันติสุขในสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนอยางย่ังยืน มี
เปาประสงค ๑ ขอ คือ 

เปาประสงคท่ี ๕ วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูทางดานพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินอยางย่ังยืน มีกลยุทธการดําเนินงาน ๔ ขอ ไดแก 

กลยุทธที่ ๑๖ รณรงคใหนิสิตและบุคลากรมีความตระหนักในเรื่องการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และมีบทบาทในการสงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมรวมกับภาค
ประชาชน 

กลยุทธที่ ๑๗ วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา มรดกทางประเพณี
วัฒนธรรมไทย ในระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 

กลยุทธที่ ๑๘ พัฒนาพิพิธภัณฑ หอศิลปและผลงานบุรพาจารยใหเปนแหลงการ
เรียนรู 

กลยุทธที่ ๑๙ สงเสริมใหนิสิตบุคลากรและชุมชนใหดํารงวิถีชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มี
เปาประสงค ๑ ขอ คือ 

เปาประสงคท่ี ๖ วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
มีกลยุทธการดําเนินงาน ๖ ขอ ไดแก 

กลยุทธที่ ๒๐ พัฒนานโยบายและแผนการบริหารจัดการใหมีภาพลักษณ และอัต
ลักษณของวิทยาลัย 

กลยุทธที่ ๒๑ พัฒนาระบบและกล ไกการ ติดตามการประเมิ นผลอย างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ ๒๒ พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรใหมีความเปนสากล 
กลยุทธที่ ๒๓ สงเสริมสวัสดิการบุคลากร 
กลยุทธที่ ๒๔ พัฒนาทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการใหมีประสิทธิภาพระดับสากล 
กลยุทธที่ ๒๕ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณ

ของวิทยาลัยใหมีภูมิคุมกัน 
 
 



สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ประวัตคิวามเปนมาของวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค กําเนิดข้ึนไดเพราะความดําริของพระเดชพระคุณเพระเทพญาณโมลี 
(ประสิทธ์ิ มิตฺตธมฺโม ป.ธ.๖, พธ.ด.)๑ อดีตรองเจาคณะภาค ๔ และเจาอาวาสวัดนครสวรรค ไดปรึกษา
กันภายในกับ พระศรีวิสุทธิคุณ (สฤษฏ์ิ สิริธโร ป.ธ.๙)๒ เลขานุการรองเจาคณะภาค ๔ และรอง       
เจาอาวาสวัดนครสวรรค (ในขณะน้ัน) พระมหาวีระ วรปฺโญ ป.ธ.๙, พม., พธ.บ., ศษ.บ., อม. (ศาสนา
เปรียบเทียบ)๓ วัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค ณ กุฏิเทพวิจิตร วัดนครสวรรค ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๓๙ เพื่อจัดต้ังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพระภิกษุสามเณรใหไดรับการศึกษาช้ันสูง
นอกจากการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี ซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี  
พิจารณาเห็นวา พระศรีวิสุทธิคุณ และพระมหาวีระ วรปฺโญ จักเปนกําลังสําคัญในการบริหารจัดการ
การศึกษาแนวใหมใหเกิดความเจริญรุงเรืองได เมื่อทั้งสองรูปรับปากวาจะชวยกันสนองงานและสานงาน
ตามเจตนารมณอยางเต็มกําลังความสามารถ 

เมื่อเปนเชนน้ัน พระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี จึงไดดําเนินการประชุมคณะสงฆจังหวัด
นครสวรรคในระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบดวย พระสุนทรธรรมเวที (ประเทือง 
ธมฺมาราโม ป.ธ.๗)๔ เจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัดโพธาราม, พระสุธีธรรมโสภณ (วิศิษฎ ปฺญาปชฺโชโต 
ป.ธ.๖)๕ รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัดวรนาถบรรพต, พระครูพรหมญาณวิกรม (บุญรอด ปฺญาวโร 
ป.ธ.๕)๖ วัดคีรีวงศ พรอมดวยเจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบลในเขตการปกครอง
จังหวัดนครสวรรค และผูแทนจากสวนราชการจังหวัดนครสวรรคประกอบดวย นายสัมฤทธ์ิ พันธุคา 
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค๗, นายละมอม ชัยโย หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม๘,       
รองศาสตราจารยบุญเรือง อินทวรันต๙ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดต้ังสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา คณะสงฆจังหวัดนครสวรรคมีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบในการจัดต้ัง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพระภิกษุสามเณร 

                                                        
๑
 ปจจุบัน  มรณภาพแลว. 

๒
 ปจจุบัน  พระเทพปริยัติเมธ,ี ผศ.ดร., เจาคณะจังหวัดนครสวรรค, เจาอาวาสวดันครสวรรค, ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ

นครสวรรค, ประธานโครงการกอสรางพุทธอุทยานนครสวรรค. 
๓
 ปจจุบัน  พระราชวชิรเมธ,ี ดร., รองเจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร, เจาอาวาสวัดพระบรมธาต,ุ ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการฯ 

จังหวัดกําแพงเพชร. 
๔
 ปจจุบัน  มรณภาพแลว. 

๕
 ปจจุบัน  พระเทพญาณมุน,ี  รองเจาคณะภาค ๔,  เจาอาวาสวัดวรนาถบรรพต. 

๖
 ปจจุบัน  พระราชพรหมาจารย ว.ิ, รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค, เจาอาวาสวดัคีรีวงศ. 

๗
 ปจจุบัน  ขาราชการบํานาญ. 

๘
 ปจจุบัน  ขาราชการบํานาญ. 

๙
 ปจจุบัน  ขาราชการบํานาญ.    



 

 ๖  สวนที่ ๑ 
บทนํา 
 

ดังน้ัน พระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี จึงไดมีหนังสือที่ จล.๑๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง ขอต้ังศูนย
การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งเปนชวงเดียวกันกับพระเดช
พระคุณพระเทพญาณโมลี ไดมรณภาพลงอยางปจจุบันทันดวนที่ไมมีใครคาดคิดมากอนวาจะจากไปอยาง
รวดเร็ว การจากไปของพระเดชพระคุณไดนํามาซึ่งความเสียใจของคณะสงฆ ขาราชการ พอคา และ
ประชาชนเปนอยางย่ิง   

แตดวยปณิธานของพระเดชพระคุณไมไดสูญสลายไปตามสังขารของทาน ปณิธานความต้ังใจได
ถูกสานตอโดยมีพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิคุณ รักษาการเจาอาวาสวัดนครสวรรค พรอมดวยคณะ
สงฆจังหวัดนครสวรรค ซึ่งในขณะน้ันมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีหนังสือที่ 
มจร ๐๐๑.๓/๐๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ เรื่อง การจัดต้ังศูนยการศึกษา ณ จังหวัดนครสวรรค  
ถึงเจาคณะจังหวัดนครสวรรค เพื่อขอรับการยืนยันอยางเปนทางการจากคณะสงฆจังหวัดนครสวรรคที่
จะดําเนินการสืบเน่ืองจากที่ พระเทพญาณโมลีไดเสนอไวแลว ลงนามโดย พระมหาสุรพล สุจริโต     
รองอธิการบดีฝายวิจัยและวางแผน 

จากน้ัน พระศรีวิสุทธิคุณ รักษาการเจาอาวาสวัดนครสวรรค มีหนังสือที่ จล.๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ ถึงอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง ยืนยัน
การจัดต้ังศูนยศึกษา มจร วัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ความวา ขอยืนยันวา จะสืบทอด
เจตนารมณของพระเดชพระคุณหลวงพอพระเทพญาณโมลี อดีตเจาอาวาสวัดนครสวรรค  คือมี
ความเห็นชอบ และอนุญาตใหดําเนินการจัดต้ังศูนยศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ สวนกลางไดตามประสงค และพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนอุปถัมภบํารุงการศึกษา
ของศูนยการศึกษาแหงนี้ตลอดไป และพระสุธีธรรมโสภณ รองเจาคณะจังหวัด รักษาการแทนเจาคณะ
จังหวัดนครสวรรค มีหนังสือที่ จ.๕๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ ถึงอธิการบดีมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง การขอจัดต้ังศูนยการศึกษาของมหาจุฬาฯ ณ จังหวัดนครสวรรค ความวา 
จังหวัดไดพิจารณาเห็นแลววา พระเทพญาณโมลีมีวัตถุประสงคจะสงเสริมสนับสนุนการศึกษาคณะสงฆ 
แมพระเดชพระคุณทานจะถึงมรณภาพไปแลว ทางคณะสงฆจังหวัด ก็พรอมจะใหการสนับสนุนการ
จัดต้ังศูนยการศึกษาของมหาจุฬาฯ ณ วัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรคตอไป 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีหนังสือที่ มจร ๐๐๑/๕๒ ลงวันที่ ๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงพระศรีวิสุทธิคุณ ผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดนครสวรรค เรื่อง แจงมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ความวา ทางสภามหาวิทยาลัย มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๐ เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ อนุมัติใหจัดต้ังศูนยการศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศูนยการศึกษาวัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยจัดต้ังคณะพุทธศาสตร คณะเดียวเทานั้น สวน
การดําเนินการในรายละเอียดตาง ๆ ขอใหติดตอประสานงานท่ีคณะพุทธศาสตร ลงนามโดย      
พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี Ph.D.) 

จากมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนเหตุใหกําเนิด “ศูนยการศึกษาวัด
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค” โดยใชอาคารเรียนเทพประสิทธ์ิวิทยากร ตามเจตนารมณของคณะ
สงฆจังหวัดนครสวรรค ต้ังแตวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เปนตนไป จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะพุทธศาสตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีนิสิตรุนแรก จํานวน ๔๕ รูป โดยมี พระศรีวิสุทธิคุณ 
(สฤษฏ์ิ สิริธโร ป.ธ.๙) เจาอาวาสวัดนครสวรรคและรองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค เปนผูชวยอธิการบดี  



 

 สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

๗ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําศูนยการศึกษาวัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
พระมหาวีระ วรปฺโญ ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม., พระมหาสมสวน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙, พธ.บ. และ   
ดร.พระอดิศัย ปภสฺสโร Ph.D. เปนอาจารยประจํา  

จากน้ันวิทยาลัยสงฆนครสวรรคไดจัดการเรียนการสอนเริ่มตนปการศึกษา ๒๕๔๐ เปนตนมา 
ณ วัดนครสวรรค เลขที่ ๗๐๒ ถนนโกสีย ตําบลปากนํ้าโพ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค และในวันที่ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ “ศูนยการศึกษาวัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค” ไดรับการยกฐานะเปน 
“วิทยาลัยสงฆนครสวรรค” ตามขอกําหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดต้ัง
สวนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ลําดับที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕ 
ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ จนกระทั่งถึง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรคไดประกอบพิธียายจากวัดนครสวรรค มาทําการที่พุทธอุทยานนครสวรรค เลขที่ 
๙๙๙ หมูที่ ๖ ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค  โดยมี พระเดชพระคุณพระราชปริยัติ 
(ปจจุบันไดรับเลื่อนสมณศักด์ิเปนพระราชาคณะชั้นเทพ ท่ี พระเทพปริยัติเมธี) เจาคณะจังหวัด
นครสวรรค, เจาอาวาสวัดนครสวรรค และผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค เปนประธานฝายสงฆ 
พรอมดวยคณะสงฆจังหวัดนครสวรรค พระนิสิตวิทยาลัยสงฆนครสวรรค, นายวิบูลยชัย เกิดเพ่ิมพูน 
รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เปนประธาน
ฝายฆราวาส พรอมดวยขาราชการ พอคา และประชาชนจังหวัดนครสวรรค รวมประกอบพิธียาย
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ไปที่ทําการแหงใหม ณ พุทธอุทยานนครสวรรค ตําบลนครสวรรคออก อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค 
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๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) จําแนกตามยุทธศาสตรของ
วิทยาลัยทั้ง ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

๑.๒.๑ ยุทธศาสตรท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูคูคุณธรรม  

 เปาประสงค บัณฑิตและบุคลากรที่ผานการศึกษาอบรมเปนผูมีคุณธรรมนําความรู มีปฏิปทานา
เลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด เปนผูนําทางจิตใจและปญญา มีโลกทัศนกวางไกล มีความสามารถและทักษะในการ
แกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม  มี ๓ กลยุทธ คือ 
 กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาและขยายโอกาสการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาและดาน
สังคมศาสตร มี ๒ ตัวช้ีวัด คือ ๑) จํานวนนิสิตที่เขาศึกษา ๒) จํานวนการขยายแหลงเรียนรูการจัด
การศึกษา หนวยวิทยบริการ หองเรียน สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) จํานวนนิสิตที่เขาศึกษา ระดับปริญญาตรี 
    ป ๒๕๔๙ มีนิสิตจากฐานขอมูล จํานวน ๔๙๓ รูป/คน  
    ป ๒๕๕๐ มีนิสิตทั้งหมดจํานวน ๔๘๘ รูป/คน เขาใหมจํานวน ๑๓๖ รูป/คน 
    ป ๒๕๕๑ มีนิสิตทั้งหมดจํานวน ๔๘๓ รูป/คน เขาใหมจํานวน ๑๔๙ รูป/คน 
    ป ๒๕๕๒ มีนิสิตทั้งหมดจํานวน ๕๑๓ รูป/คน เขาใหมจํานวน ๑๕๙ รูป/คน 
    ป ๒๕๕๓ มีนิสิตทั้งหมดจํานวน ๔๙๕ รูป/คน เขาใหมจํานวน ๑๐๙ รูป/คน 
    ป ๒๕๕๔ มีนิสิตทั้งหมดจํานวน ๔๓๑ รูป/คน เขาใหมจํานวน ๘๑ รูปคน 
   ระดับปริญญาโท 
    ป ๒๕๔๙ มีนิสิตจากฐานขอมูล จํานวน ๓๙ รูป/คน  
    ป ๒๕๕๐ มีนิสิตทั้งหมดจํานวน ๖๑ รูป/คน เขาใหมจํานวน ๒๒ รูป/คน 
    ป ๒๕๕๑ มีนิสิตทั้งหมดจํานวน ๑๑๕ รูป/คน เขาใหมจํานวน ๕๔ รูป/คน 
    ป ๒๕๕๒ มีนิสิตทั้งหมดจํานวน ๑๗๔ รูป/คน เขาใหมจํานวน ๖๐ รูป/คน 
    ป ๒๕๕๓ มีนิสิตทั้งหมดจํานวน ๒๔๖ รูป/คน เขาใหมจํานวน ๘๕ รูป/คน 
    ป ๒๕๕๔ มีนิสิตทั้งหมดจํานวน ๓๒๑ รูป/คน เขาใหมจํานวน ๑๒๙ รูปคน 

๒) มีหนวยวิทยบริการสั งกัด วิทยาลัยสงฆนครสวรรค  และหอง เรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) ต้ังข้ึนใหมจํานวน ๕ แหง ไดแก (๑) หนวยวิทย
บริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี (๒๕๕๐) (๒) หนวยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร (๒๕๕๑) (๓) หนวยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร (๒๕๕๑) (๔) หองเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) ณ วัดสวางวงษ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
(๒๕๕๒) (๕) หองเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) ณ วัดศรีสุธรรมาราม 
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (๒๕๕๒) 
 กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรผานกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจและการบริการ
สังคม มี ๓ ตัวช้ีวัด คือ ๑) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร ๒) จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาไดสนองงานคณะสงฆ มีงานทํา และศึกษาตอ ๓) บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู ไดรับ
การยกยองเปนที่ปรากฏ สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร ระดับปริญญาตรี 



 

 สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

๙ 

    รับเขาศึกษาป ๒๕๔๕ จํานวน ๙๑ รูป สําเร็จการศึกษาป ๒๕๕๐ จํานวน ๕๑ รูป 
คิดเปนรอยละ ๕๖.๐๔ 
    รับเขาศึกษาป ๒๕๔๖ จํานวน ๙๓ รูป สําเร็จการศึกษาป ๒๕๕๑ จํานวน ๗๖ รูป 
คิดเปนรอยละ ๘๑.๗๒ 
    รับเขาศึกษาป ๒๕๔๗ จํานวน ๑๑๐ รูป สําเร็จการศึกษาป ๒๕๕๒ จํานวน ๗๘ รูป 
คิดเปนรอยละ ๗๐.๙๑ 
    รับเขาศึกษาป ๒๕๔๘ จํานวน ๗๒ รูป สําเร็จการศึกษาป ๒๕๕๓ จํานวน ๔๘ รูป 
คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ 
    รับเขาศึกษาป ๒๕๔๙ จํานวน ๑๔๐ รูป สําเร็จการศึกษาป ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐๓ 
รูป คิดเปนรอยละ ๗๓.๕๗ 
   ระดับปริญญาโท 
    รับเขาศึกษาป ๒๕๔๙ จํานวน ๓๙ รูป/คน สําเร็จการศึกษาป ๒๕๕๒ จํานวน ๑ 
รูป คิดเปนรอยละ ๒.๕๖ 
    รับเขาศึกษาป ๒๕๕๐ จํานวน ๒๒ รูป/คน สําเร็จการศึกษาป ๒๕๕๓ จํานวน ๑๓ 
รูป/คน คิดเปนรอยละ ๕๙.๐๙ 
    รับเขาศึกษาป ๒๕๕๑ จํานวน ๔๕ รูป/คน สําเร็จการศึกษาป ๒๕๕๔ จํานวน ๕๔ 
รูป/คน คิดเปนรอยละ ๑๒๐ 

๒) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาไดสนองงานคณะสงฆ มีงานทํา และศึกษาตอ 
   ปการศึกษา ๒๕๕๑ มีบัณฑิตจํานวน ๗๓ รูป/คน บัณฑิตตอบแบบสํารวจจํานวน ๔๘ 
รูป/คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๗๕ ทํางานแลวรอยละ ๖๙.๒๓ 
           ปการศึกษา ๒๕๕๒ มีบัณฑิตจํานวน ๗๗ รูป/คน บัณฑิตตอบแบบสํารวจจํานวน ๕๒ 
รูป/คน คิดเปนรอยละ ๖๗.๕๓ ทํางานแลวรอยละ ๙๐ 
   ปการศึกษา ๒๕๕๓ มีบัณฑิตจํานวน ๑๐๓ รูป/คน บัณฑิตตอบแบบสํารวจจํานวน 
๑๐๓ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ทํางานแลวรอยละ ๖๙ 

๓) บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู ไดรับการยกยองเปนที่ปรากฏ 
   ป ๒๕๔๙  มีศิษยเกาไดรับการแตงต้ังและเลื่อนสมณศักด์ิเปนเปนพระครู จํานวน ๑๐ 
รูป รวมศิษยเกาไดรับยกยองเปนที่ปรากฏจํานวน ๑๐ รูป คิดเปนรอยละ ๒.๐๓ 
   ป ๒๕๕๐  มีศิษยเกาไดรับการแตงต้ังและเลื่อนสมณศักด์ิเปนพระราชาคณะจํานวน ๑ รูป 
เปนพระครู จํานวน ๒๕ รูป รวมศิษยเกาไดรับยกยองเปนที่ปรากฏจํานวน ๒๖ รูป คิดเปนรอยละ ๕.๓๓ 
   ป ๒๕๕๑  มีศิษยเกาไดรับการแตงต้ังและเลื่อนสมณศักด์ิเปนเปนพระครู จํานวน ๑๐ 
รูป รวมศิษยเกาไดรับยกยองเปนที่ปรากฏจํานวน ๑๐ รูป คิดเปนรอยละ ๒.๐๗ 
   ป ๒๕๕๒  มีศิษยเกาไดรับการแตงต้ังและเลื่อนสมณศักด์ิเปนเปนพระครู จํานวน ๑๔ 
รูป รวมศิษยเกาไดรับยกยองเปนที่ปรากฏจํานวน ๑๔ รูป คิดเปนรอยละ ๓.๓๙ 
 กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือ
ตอนลางภาคกลางตอนบน มี ๑ ตัวช้ีวัด คือ จัดต้ังศูนย หนวย หรือสถาบัน สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) จัดต้ังหนวยวิทยบริการสังกัดวิทยาลัยสงฆนครสวรรค และหองเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) ต้ังข้ึนใหมจํานวน ๕ แหง ไดแก (๑) หนวยวิทย
บริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี (๒๕๕๐) (๒) หนวยวิทยบริการ



 

 ๑๐  สวนที่ ๑ 
บทนํา 
 

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร (๒๕๕๑) (๓) หนวยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร (๒๕๕๑) (๔) หองเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) ณ วัดสวางวงษ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
(๒๕๕๒) (๕) หองเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) ณ วัดศรีสุธรรมาราม 
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (๒๕๕๒) 

๑.๒.๒ ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 เปาประสงค มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ซึ่ง
ตอบสนองความตองการของสังคม คณาจารยมีความรูความชํานาญวิชาการดานพระพุทธศาสนาและ
สังคมศาสตรเปนที่ปรากฏ มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่มีคุณภาพและเพียงพอ มี ๔ กลยุทธ คือ 
 กลยุทธ ท่ี ๔ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาและดาน
สังคมศาสตรใหมีความหลากหลาย  มี ๕ ตัวช้ีวัด คือ ๑) จํานวนหลักสูตรเดิมที่ปรับปรุงและพัฒนา ๒) 
จํานวนหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับความตองการของสังคม ๓) จํานวนขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ จํานวนกิจกรรม/โครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรระหวางสถาบัน จํานวน
นิสิตและบุคลากรแลกเปลี่ยนระหวางสถาบัน สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) หลักสูตรเดิมที่ปรับปรุงและพัฒนา จํานวน ๙ หลักสูตร  
  ๒) หลักสูตรทีม่ีความสอดคลองกับความตองการของสังคม จํานวน ๙ หลักสูตร 
  ๓) มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่
๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๔) กิจกรรม/โครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรระหวางสถาบัน จํานวน ๓ 
โครงการ 
  ๕) แลกเปลี่ยนระหวางสถาบันโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรไดอนุเคราะหคณาจารยมาเปน
อาจารยพิเศษแกวิทยาลัยโดยไมรับคาตอบแทน 
 กลยุทธท่ี ๕ พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการโดยใชการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนกลไกในการดําเนินงาน มี ๔ ตัวช้ีวัด คือ ๑) มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่จะทําใหนิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๒) มีกระบวนการใหบริการแก
นิสิตอยางทั่วถึงครอบคลุม ๓) มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ๔) มีการพัฒนาสงเสริมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่จะทําใหนิสิต
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยในปการศึกษา ๒๕๕๓ วิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู จํานวน ๒๑ โครงการ 
  ๒) มีกระบวนการใหบริการแกนิสิตอยางทั่วถึงครอบคลุม ไดแก (๑) โครงการจัดทํา
ขอสอบกลาง (๒) ระบบสารสนเทศทะเบียนนิสิต (๓) ระบบสารสนเทศหองสมุด (๔) ระบบสารสนเทศ
การเรียนรูออนไลน 
  ๓) มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ไดแก (๑) กิจกรรมองคการบริหารนิสิต (๒) กิจกรรมนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน (๓) กิจกรรมเจริญจิต
ภาวนา (๔) กิจกรรมตรวจเย่ียมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 



 

 สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑๑ 

  ๔) มีการพัฒนาสงเสริมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู สรุปผลการดําเนินการ ไดแก 
(๑) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไวบริการ (๒) พัฒนาวัสดุ อุปกรณ และสื่อการเรียนรูของหองเรียน    
(๓) ระบบอินเตอรเน็ต แบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 กลยุทธท่ี ๖ พัฒนาการเรียนการสอน แหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
ใหมีความทันสมัย เพียงพอตอการจัดการศึกษา มี ๓ ตัวช้ีวัด คือ ๑) จํานวนคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 
ไดสัดสวนกับจํานวนนิสิตและอาจารย ๒) มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตอบสนองการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ ๓) มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการเรยีนการ
สอน สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) คัมภีรทางพระพุทธศาสนา ป ๒๕๕๒ สํารวจจากฐานขอมูลหองสมุด มีหนังสือจํานวน 
๑๘,๘๖๘ เลม คิดเปนอัตราสวนตอจํานวนนิสิตรวมเทากับ ๓๖.๘ และป ๒๕๕๓ สํารวจจากฐานขอมูล

หองสมุด มีหนังสือจํานวน ๒๐,๗๕๕ เลม คิดเปนอัตราสวนตอจํานวนนิสิตรวมเทากับ ๔๑.๙ 

  ๒) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  ( ส ว น ก ล า ง )  โ ด ย พั ฒ น า เ ค รื อ ข า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ห ลั ก  เ รี ย ก ว า 
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  ๓) มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการเรียนการสอน ไดแก โครงการจัดทําขอสอบ
กลางรวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินการแลว จํานวน ๑๐ รายวิชา 
 กลยุทธท่ี ๗ พัฒนาอาจารยใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มี ๒ ตัวช้ีวัด คือ ๑) จํานวนหลักสูตรในการพัฒนาความสามารถ
และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ๒) จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมพัฒนาความสามารถและ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) หลักสูตรในการพัฒนาความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอน โดยดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสําหรับอาจารย ผานการจัดอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
  ๒) มีอาจารยที่ผานการอบรมพัฒนาความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน ๒๒ รูป/คน 

๑.๒.๓ ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยดานพระพุทธศาสนา 

 เปาประสงค วิทยาลัยเปนศูนยกลางการวิจัยดานพระพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอนลางภาค
กลางตอนบน  มี ๕ กลยุทธ คือ 
 กลยุทธท่ี ๘ พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย มี ๓ ตัวช้ีวัด คือ ๑) มีการจัดระบบการทําวิจัย
ที่เนนการวิจัยดานพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร ๒) พัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและการบริหารจัดการ
งานวิจัย ๓) มีการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยใหเปนองคกรการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) มีการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพโดย
ผานการอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานวิจัยและเนนใหมีการทําวิจัยในหองเรียน 
 กลยุทธท่ี ๙ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของวิทยาลัยทําวิจัยและใชความรูจากการ
วิจัย เพ่ือพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง มี ๓ ตัวช้ีวัด คือ ๑) มีการพัฒนา



 

 ๑๒  สวนที่ ๑ 
บทนํา 
 

ศักยภาพขีดความสามารถในการทําวิจัย การเขียนตําราทางวิชาการ ๒) มีการสงเสริมการทําวิจัยในช้ัน
เรียน วิจัยประเมินหลักสูตร ๓) บุคลากรนําผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนา สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) มีการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการทําวิจัย การเขียนตําราทางวิชาการ ผาน
โครงการสัมมนาทางวิชาการ โครงพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย โครงการเขารวมสัมมนาผลงานวิจัย 
  ๒) มีการทําวิจัยในช้ันเรียน วิจัยประเมินหลักสูตร ไดแก ปงบประมาณ ๒๕๕๓ มีบุคลากร
ดําเนินการวิจัย จํานวน ๓ หัวเรื่อง แลวเสร็จ ๒ หัวเรื่อง อยูระหวางดําเนินการ ๑ หัวเรื่อง และ
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ มีบุคลากรดําเนินการวิจัย จํานวน ๑ หัวเรื่อง อยูระหวางดําเนินการ ๑ หัวเรื่อง 
 กลยุทธท่ี ๑๐ สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยทําวิจัยรวมกับองคกรภายนอกท้ัง
ภาครฐัและเอกชน มี ๑ ตัวช้ีวัด คือ ๑) มีการสนับสนุนการวิจัยรวมกับภาคเอกชนและหนวยงานของรัฐอื่น  ๆ
 
 
 กลยุทธท่ี ๑๑ เผยแพรผลงานวิจัย  มี ๕ ตัวช้ีวัด คือ ๑) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา ๒) รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการ ๓) รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรตออาจารยประจํา 
๔) จํานวนโครงการวิจัยใหม ๕) จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพรในวารสารหรือนําไปอางอิงหรือ
นําไปใชประโยชน สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน คือ 
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ วิทยาลัยไดรับงบประมาณเพื่อการวิจัยจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท อาจารยประจํา 
จํานวน ๒๔ รูป/คน คิดเปนอัตราสวนงบประมาณเทากับ ๖,๒๕๐ บาท ตอจํานวนอาจารยประจํา และ
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ วิทยาลัยไดรับงบประมาณเพื่อการวิจัยจํานวน ๒๗๙,๕๐๐ บาท อาจารยประจํา 
จํานวน ๒๒.๕ รูป/คน คิดเปนอัตราสวนงบประมาณเทากับ ๑๒,๔๒๒ บาท ตอจํานวนอาจารยประจํา 
  ๒) โครงการวิจัยใหม ปงบประมาณ ๒๕๕๓ จํานวน ๓ เรื่อง และปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
จํานวน ๑ เรื่อง 
 กลยุทธท่ี ๑๒ พัฒนากองทุนวิจัย มี ๑ ตัวช้ีวัด คือ ๑) มีการระดมทุนเพื่อการบริหารและการ
สงเสริมการทําวิจัย สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) วิทยาลัยไดดําเนินการจัดหาและต้ังงบประมาณสนับสนุนการวิจัย คือ (๑) เงินอุดหนุน
จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒) เงินที่ วิทยาลัยสงฆ
นครสวรรคจัดสรรเพิ่มให (นอกงบ) 

๑.๒.๔ ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเชิงรุกท่ีตอบสนองความ
ตองการของสังคม 

 เปาประสงค วิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของคณะสงฆและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  มี ๓ กลยุทธ คือ 
 กลยทุธท่ี ๑๓ พัฒนารูปแบบและวิธีการ การบริการดานพระพุทธศาสนาแกสังคม และการ
เผยแผพระพุทธศาสนา มี ๗ ตัวช้ีวัด คือ ๑) มีกระบวนการและระบบการใหการบริการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนา ๒) มีกระบวนการเผยแผธรรมะที่หลากหลาย อาทิ การจัดประชุม การแปลและ
จัดพิมพเอกสารทางวิชาการ การไปเปนวิทยากรในองคกรตางๆ การจัดทําสื่อออนไลน ๓) จํานวนนิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจอาสาพัฒนาและบริการสังคม ๔) จํานวนเยาวชนที่เขารวมโครงการบรรพชาและอบรม



 

 สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑๓ 

เยาวชนภาคฤดูรอน ๕) จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร แกเด็กและ
เยาวชน ๖) จํานวนพระสังฆาธิการที่ผานการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ   
๗) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรอื่นๆ สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) มีกระบวนการและระบบการใหบริการวิชาการทางดานพระพุทธศาสนาในหลาย
ชองทาง ไดแก (๑) ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค FM 
๑๐๗.๒๕ MHz (๒) รูปแบบบทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ (๓) เผยแพรงานวิชาการ
ทางดานพระพุทธศาสนาในรูปสื่อสิ่งพิมพ (๔) บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหบริการแกสังคมในรูปแบบ
การเปนวิทยากร 
  ๒) มีกระบวนการเผยแผธรรมะที่หลากหลาย โดยวิทยาลัยดําเนินการใน ๓ โครงการหลัก 
ไดแก (๑) โครงการสงเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปญญาใหสังคม (๒) โครงการบรรพชาและอบรม
เยาวชนภาคฤดูรอน และ (๓) โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นอกจากน้ียังมีโครงการอื่นๆ อีก ๓ 
โครงการ  ไดแก (๑) โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน (๒) โครงการ “ปนนํ้าใจจากรั้วมหาลัย สูวัยเริ่มเรียน” 
และ (๓) โครงการสรางสรรคสังคมไทย ปนนํ้าใจสูวัยเรียน 
  ๓) วิทยาลัยไดสงเสริมพระบัณฑิตและนิสิตบําเพ็ญประโยชน โดยการจัดสง นิสิตออก
ปฏิบัติศาสนกิจอาสาพัฒนาและบริการสังคม ป ๒๕๕๑ จํานวน ๘๒ รูป ป ๒๕๕๒ จํานวน ๕๔ รูป และ
ป ๒๕๕๓ จํานวน ๙๐ รูป 
  ๔) มีเยาวชนทีผ่านโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน ป ๒๕๕๒ มีเยาวชน
เขารับการบรรพชา ๗๕๗ รูป เยาวชนชาย-หญิง จํานวน ๒๙๐ คน และป ๒๕๕๓ มีเยาวชนเขารับการ
บรรพชา ๘๑๒ รูป เยาวชนชาย-หญิง จํานวน ๙๔๓ คน 
  ๖) มีพระสังฆาธิการที่ผานการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ 
(ป.บส.) ป ๒๕๕๑ จํานวน ๕๙ รูป ป ๒๕๕๒ จํานวน ๑๑๒ รูป ป ๒๕๕๓ จํานวน ๕๒ รูป ป ๒๕๕๔ 
จํานวน ๓๒ รูป 
 กลยุทธท่ี ๑๔ พัฒนาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา
ระดับทองถ่ินและระดับชาติ มี ๕ ตัวช้ีวัด คือ ๑) จํานวนขอมูลสารสนเทศและสื่อการเผยแพรวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนาผานสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศนและสื่อออนไลน ๒) จํานวนนักเผยแผธรรมที่ผานการ
อบรม ๓) จํานวนพระสงฆและประชาชนที่ผานการอบรมวิปสสนากรรมฐาน ๔) จํานวนโรงเรียนที่พระ
สอนศีลธรรมเขาไปใหบริการการสอน การฝกอบรม ๕) จํานวนโครงการประชุม สัมมนา ทางวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา ระดับทองถ่ิน และระดับชาติ สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) วิทยาลัยจัดทําสื่อสารสนเทศและสื่อการเผยแพรวิชาการ ดังน้ี (๑) ดานสื่อสิ่งพิมพ 
จํานวน ๑๕,๗๗๖ เลม (๒) สื่อวิทยุ จํานวน ๑ สถานี 

  ๒) พระสงฆและประชาชนที่ผานการอบรมวิปสสนากรรมฐาน ดังน้ี ป ๒๕๕๐ จํานวน 
๔๐๓ รูป/คน ป ๒๕๕๑ จํานวน ๔๒๑ รูป/คน ป ๒๕๕๒ จํานวน ๖๐๙ รูป/คน ป ๒๕๕๓ จํานวน ๓๔๖ 
รูป/คน 
  ๔) ป ๒๕๕๓ มีจํานวนโรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมเขาไปใหบริการสอน จํานวน ๗๖๓ 
โรงเรียน 
  ๕) โครงการประชุมสัมมนาทางพระพุทธศาสนาระดับทองถ่ิน และระดับชาติ จํานวน ๗ ครั้ง 
 กลยุทธท่ี ๑๕ สงเสริม สนับสนุน และสนองงานของคณะสงฆ มี ๔ ตัวช้ีวัด คือ ๑) จํานวน
พระสังฆาธิการที่ไดรับการสงเสริมความสามารถในการบริหารจัดการงานคณะสงฆ ๒) จํานวนกิจกรรม/



 

 ๑๔  สวนที่ ๑ 
บทนํา 
 

โครงการที่จัดถวายพระสังฆาธิการและประชาชนทั่วไป ๓) จํานวนพระสังฆาธิการที่ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนดานอื่นๆ ๔) จํานวนพระนิสิต บุคลากรที่ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติงานสนองงานคณะสงฆ 
สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) วิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมความสามารถในการบริหารจัดการงานคณะสงฆ โดย
บริการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) มีพระสงฆจบหลักสูตร ดังน้ี ป 
๒๕๕๑ จํานวน ๕๙ รูป ป ๒๕๕๒ จํานวน ๑๑๒ รูป ป ๒๕๕๓ จํานวน ๕๒ รูป ป ๒๕๕๔ จํานวน ๓๒ รูป 
  ๒) กิจกรรม/โครงการที่จัดถวายพระสังฆาธิการและประชาชนทั่วไป จํานวน ๓ โครงการ 
คือ อบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม, อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, สัมมนาเชิงวิชาการ 
  ๓) ป ๒๕๕๓ จากการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิต พบวาบัณฑิตทํางานบริการ
ชุมชน สังคม ในวัดโรงเรียน หนวยงานสาธารณประโยชน และสนองงานคณะสงฆ จํานวน ๖๙ รูป คิด
เปนรอยละ ๗๕ 

๑.๒.๕ ยุทธศาสตรท่ี ๕ การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

 เปาประสงค วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยางย่ังยืน มี ๓ 
กลยุทธ คือ 
 กลยุทธท่ี ๑๖ พัฒนารูปแบบและวิธีการในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
มี ๒ ตัวช้ีวัด คือ ๑) จํานวนหลักสูตรและโครงการในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
๒) จํานวนผูรับบริการในงานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) มีโครงการในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ดังน้ี ป ๒๕๕๐ จํานวน 
๓ โครงการ ป ๒๕๕๑ จํานวน ๓ โครงการ ป ๒๕๕๒ จํานวน ๗ โครงการ ป ๒๕๕๓ จํานวน ๕ 
โครงการ 
  ๒) ป ๒๕๕๑ มีผูรับบริการในงานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 
๑๒,๕๒๖ รูป/คน    
 กลยุทธท่ี ๑๗ พัฒนาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ท้ังระดับทองถ่ิน และระดับชาติ มี ๔ ตัวช้ีวัด คือ ๑) จํานวนแหลงเรียนรูดาน
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับทองถ่ินและระดับชาติ ๒) รวมมือกับองคกรระดับทองถ่ินใน
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ๓) พัฒนาหลักสูตรทางดานศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม
ใหมีการศึกษาอยางกวางขวาง ๔) มีการสงเสริมอนุรักษและเปดพื้นที่ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ระดับทองถ่ินและระดับชาติ สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) จํานวนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับทองถ่ินและ
ระดับชาติ ดังน้ี (๑) หองสมุดวิทยาลัยสงฆนครสวรรค (๒) พุทธอุทยานนครสวรรค (๓) สถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
  ๒) รวมกับผูวาราชการจัดหวัดนครสวรรคจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ถวายเปนพระราชกุศลแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และรวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดําเนินกิจกรรม“เดิน-ว่ิงสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลหา ลดละ
อบายมุข” ทุกป 



 

 สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑๕ 

  ๓) วิทยาลัยจัดโครงการสงเสริมอนุรักษและเปดพื้นที่ในการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดังน้ี  
(๑) กิจกรรมเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร (๒) กิจกรรมจัดนิทรรศการเน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา (๓) โครงการสืบสานประเพณีทองถ่ินไทย (๔) กิจกรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก 
 กลยุทธท่ี ๑๘ เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความสํานึกในคุณคาของพระพุทธศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม  มี ๒ ตัวช้ีวัด คือ ๑) จํานวนงาน/โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจและ
ความสํานึกในคุณคาของพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ๒) จํานวนงาน/
โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจและความสํานึกในคุณคาของพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย 
สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) วิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจและความสํานึกในคุณคา
ของพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน ๗ โครงการ ไดแก (๑) โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (๒) กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันปยมหาราช (๓) กิจกรรมไหวครูบูชา
บูรพาจารย (๔) กิจกรรมหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา (๕) กิจกรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก  
(๖) กิจกรรมเน่ืองในวันพอแหงชาติและวันแมแหงชาติ 

๑.๒.๖ ยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 เปาประสงค  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเปนองคกรแหงการเรียนรู มี ๖ กลยุทธ คือ 

 กลยุทธท่ี ๑๙ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับ มี ๗ ตัวช้ีวัด คือ ๑) จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร (Computer literacy) โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒) จํานวนทุนและ
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ๓) มีการวิเคราะห ทบทวนเกณฑภาระงานข้ันตํ่าของบุคลากร      
๔) มีหลักเกณฑกําหนดภาระงาน มุงเนนในแตละภารกิจ จําแนกงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ
ของบุคลากรอยางเหมาะสม ๕) มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร 
๖) มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจ ๗) มีระบบการวิเคราะหหนวยตนทุน (Unit Cost 
Analyze) สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) มีโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
จํานวน ๕ โครงการ 
  ๒) มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ดังน้ี ปงบประมาณ ๒๕๕๒ จํานวน ๑๒๑,๒๐๐ 
บาท ปงบประมาณ ๒๕๕๓ จํานวน ๒๔๔,๐๕๐ บาท ปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓) มีคูมือภาระงานใชเปนหลักเกณฑกําหนดภาระงาน จําแนกงานสอน งานวิจัย งาน
บริการวิชาการของบุคลากรอยางเหมาะสม 
 
 กลยุทธท่ี ๒๐ ปรับปรุง พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพ่ือกาวสูความเปนองคกรแหงการ
เรียนรู มี ๓ ตัวช้ีวัด คือ ๑) มีการจัดทํา/ปรับปรุง พัฒนาระเบียบวาดวยการยกฐานะวิทยาลัยฯ เปน
วิทยาเขต ๒) มีกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการแหงการเรียนรู ๓) มีการปรับปรุงแกไข
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานวิทยาลัย สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) วิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออกขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ดังน้ี ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปดหนวยวิทย
บริการ พุทธศักราช ๒๕๔๗, ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและ



 

 ๑๖  สวนที่ ๑ 
บทนํา 
 

วิธีการขยายหองเรียน ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๗, ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดต้ังวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
  ๒) วิทยาลัยดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู และบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีแผนการดําเนินการทุกปการศึกษา 
 กลยุทธท่ี ๒๑ ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มี ๓ ตัวช้ีวัด คือ ๑) มีการ
สนับสนุนระบบสํานักงานอัตโนมัติ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการอยางเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ๒) มีระบบและกลไกการบริหารบุคคลเพื่อการพัฒนาและธํารง
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ๓) มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) วิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการนําระบบงานสารบัญมาใชในสํานักงาน, 
และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) มาใช ประกอบดวยระบบยอย ๘ ระบบ ไดแก 
ระบบบุคลากร ระบบเงินเดือน ระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบควบคุมพัสดุ ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน 
ระบบการบัญชี ระบบรักษาความปลอดภัย 
  ๒) มีระบบและกลไกการบริหารบุคคลประกอบดวย (๑) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
(๒) เจาหนาที่ฝายบุคคล 
  ๓) มีระบบฐานขอมูลของวิทยาลัย ประกอบดวย (๑) ฐานขอมูลระบบทะเบียนนิสิต (๒) 
ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลหลักสูตร ฐานขอมูลงบประมาณ การเงิน บัญชี (๓) ฐานขอมูลภาวการณมี
งานทําของบัณฑิต 
 กลยุทธท่ี ๒๒ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา มี 
๓ ตัวช้ีวัด คือ ๑) มีแผนพัฒนาสวนงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาระยะยาวของวิทยาลัย ๒) มีการจัดต้ัง
และบริหารเงินกองทุนภายในสวนงานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ๓) มีการจัดทําแผนพัฒนา
วิทยาลัยระยะยาว ๑๕ ป สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) วิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสวนงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตรและกลยุทธในแผนฯ เปนแนวทางในการจัดทําและปรับปรุงแผนพัฒนา
สวนงาน 
  ๒) วิทยาลัยมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ดําเนินการมาต้ังแต พุทธศักราช ๒๕๔๔ 
 กลยุทธท่ี ๒๓ ระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  มี ๖ ตัวช้ีวัด คือ ๑) มีระบบและ
กลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย ตนทุนผลผลิตการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ ๒) มีระบบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย ๓) จํานวนกิจกรรมในการระดมทุนเพื่อ
การพัฒนาวิทยาลัย ๔) มีระบบการบูรณาการการใชทรัพยากรภายในและภายนอกวิทยาลัยรวมกัน    
๕) มีกระบวนการวิเคราะหและลงทุนพัฒนาวิสาหกิจของวิทยาลัย เพื่อจัดเก็บรายไดบํารุงวิทยาลัยใน
ระยะยาว ๖) มีแผนงานการใชประโยชนพื้นที่และอาคารของวิทยาลัย สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) วิทยาลัยมีระบบการบูรณาการการใชทรัพยากรรวมกัน คือการขอใชพื้นที่ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยผานการดูแลของฝายอาคารสถานทีข่องวิทยาลัย 
  ๒) วิทยาลัยมีวิสาหกิจในกํากับดูแล จํานวน ๑ แหง ไดแก สวรรคบรรณาคาร เปนศูนย
จําหนายหนังสือเรียน หนังสือธรรมะ เครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน 



 

 สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑๗ 

  ๓) วิทยาลัยจัดระบบการใชประโยชนพื้นที่และอาคารของวิทยาลัยผานการดูแลของฝาย
อาคารสถานทีข่องวิทยาลัย โดยมีระเบียบและผูรับผิดชอบ 
 กลยุทธท่ี ๒๔ ประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรภาพลักษณและสรางความเชื่อมั่นตอวิทยาลัย มี 
๒ ตัวช้ีวัด คือ ๑) มีการสรางภาพลักษณวิทยาลัย เพื่อใหเปนที่รับรูอยางกวางขวางทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ๒) ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตวิทยาลัยใหมีความนาสนใจ ทันสมัย และเปนประโยชน 
สรุปผลการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑) วิทยาลัยจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ไดแก     
(๑) โครงการฝกอบรมพระนักเผยแผธรรม (๒) โครงการพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและเผยแผ
พระพุทธศาสนา (๓) โครงการเผยแผธรรมะทางวิทยุโทรทัศน 
  ๒) มีการดําเนินการจัดทําเว็บไซตของวิทยาลัยข้ึนใหมนอกเหนือจากเว็บไซตที่ดําเนินการ
รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีก ๒ เว็บไซต คือ เว็บไซตพุทธอุทยานนครสวรรค 
(www.bunsawan.com) และเว็บไซตวิทยาลัยสงฆนครสวรรค (www.nakhonsawanbc.com) 

๑.๒.๗ ปญหาและอุปสรรค 

 ๑) การจัดทําเกณฑตัวช้ีวัดใหครอบคลุมกลยุทธ ขาดการวิเคราะหอยางรอบดาน โดยบาง
ตัวช้ีวัดไมไดดําเนินการ หรือไดดําเนินการแตไมมีการเก็บรวบรวมขอมูล จึงไมมีรายงานผลการ
ดําเนินการ ทําใหคะแนนเฉลี่ยรวมลดลงอยางมีนัยสําคัญ  และบางตัวช้ีวัดเขียนไมชัดเจน ทําใหคะแนน
ยอยรายตัวช้ีวัดบางตัวเกินความเปนจริง หรือออนกวาความเปนจริง 
 ๒) อัตราการสูญเสียในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีคอนขางสูง (กลยุทธที่ ๒) 
 ๓) ความเปนนานาชาติในดานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ยังมีนอย ประกอบการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไมมีในรายงานผลการดําเนินการ แตการเปดสอนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ มีหลายสวนงานเปดดําเนินการ แตไมมีตัวช้ีวัดกําหนดไว จึงไม
ปรากฏในรายงานผลการดําเนินการ (กลยุทธที่ ๓) 
 ๔) มหาวิทยาลัยใหความสําคัญนอยในการวิจัยประเมินหลักสูตร เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
และพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม นอกจากยังมีการตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ ที่ยังไมมีเจาภาพในการรวบรวมขอมูล และรูปแบบการรายงานผล รวมทั้งกิจกรรม/โครงการ 
หรือการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากรดวย (กลยุทธที่ ๔) 
 ๕) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค ยังไมมีรูปแบบ ตัว
กิจกรรม โครงการ รวมถึงตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เปนแนวทางและแบบปฏิบัติที่ดี นอกจากน้ี การพัฒนา
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ยังไมมีการวางแผน การจัดกิจกรรม รวมทั้ง
การติดตามประเมินผลในภาพรวมอยางจริงจัง (กลยุทธที่ ๕) 
 ๖) จํานวนอาจารยในกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถในการสอนยังมีนอย โดยเฉพาะทักษะ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธที่ ๗) 
 ๗) หลักสูตร กิจกรรม โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควรมีแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงเครื่องมือ
การวัดผลประเมินผล การรายงานสรุปผล 
 ๘) หลักเกณฑ วิธีการ และเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะหตนทุนตอหนวยยังไมชัดเจน เปน
รูปธรรม ประกอบกับยังไมมีเจาภาพหลัก เจาภาพรวมในการดําเนินการอยางจริงจังตอเน่ือง 
 ๙) การสนับสนุน รวมถึงการบังคับใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน 
เชน ระบบบุคคล ที่มีมาตรฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน



 

 ๑๘  สวนที่ ๑ 
บทนํา 
 

ประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เชน ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบ
จัดซื้อจัดจาง ระบบควบคุมพัสดุ 
 ๑๐) การจัดทําเอกสารวิเคราะหคาใชจาย ยังไมดําเนินการวิเคราะหเปนเอกสารใหชัดเจน เปน
รูปธรรม 
 ๑๑) ระบบการระดมทุน กิจกรรมการระดมทุนสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ยังไม
เปนรูปธรรม 

๑.๒.๘ ขอเสนอแนะ 

 ๑) สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม โดยเฉพาะข้ันตอนการจัดทําเปาหมายและตัวช้ีวัด เพื่อให
ครอบคลุม เที่ยงตรงกับการดําเนินงาน และทิศทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๒) ดําเนินอยางเปนรูปธรรม โดยการกําหนดเจาภาพ หรือผูรับผิดชอบตอผลผลิตโดยตรง 
รวมทั้งการจัดทําเครื่องมือในการวิเคราะหติดตามผลการดําเนินการ การประเมินผล การปรบัปรงุผลการ
ดําเนินการ และการรายงานผลการดําเนินการ 
 
 

๑.๓  สรุปภาพรวมของวิทยาลัยสงฆนครสวรรคจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

๑.๓.๑ จุดเดนภาพรวมของวิทยาลัย 

 ๑) วิทยาลัยมีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป และการถายทอดไปสูการปฏิบัติ 
 ๒) วิทยาลัยมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิมารวมสอนทุก
หลักสูตร 
 ๓) วิทยาลัยมีระบบการจัดการเครือขายคอมพิวเตอรที่สงเสริมการเรียนรูใหนิสิตมีการจัด
กิจกรรมที่เพื่อพัฒนานิสิตที่หลากหลายตามสถานภาพของนิสิต 
 ๔) วิทยาลัยมีการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมจํานวนมาก รวมฝกอบรมผูตองขังใน
เรือนจําจังหวัดนครสวรรคอยางตอเน่ือง 
 ๕) วิทยาลัยมีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวนมาก มีวัดภัทรประสิทธ์ิและ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มีพุทธอุทยานนครสวรรคพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
 ๖) วิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารจัดการที่ชัดเจน และมีการมอบหมายภารกิจใหหนวยงาน
ภายในไดปฏิบัติ 
 ๗) วิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางชัดเจน 

๑.๓.๒ จุดท่ีควรพัฒนาภาพรวมของวิทยาลัย 

 ๑) การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ตองมีตัวบงช้ีครอบคลุมตัวบงช้ีการ
ประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก ตัวบงช้ีอัตลักษณ และเอกลักษณ 
 ๒) การจัดทําโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป ตองสอดคลองกับตัวบงช้ีที่กําหนดไวในแผนฯ 
ใหชัดเจน 
 ๓) ในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ จะตองรายงานผลกระทบที่กอใหเกิดประโยชน
และสรางคุณคาใหแกสังคม โดยใหระบุช่ือโครงการที่ทําใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาแกสังคม 



 

 สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑๙ 

 ๔) รายงานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตควรเปนรายงานสํารวจ ประเมิน หรือวิจัยความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณที่กําหนดไว อยูในระดับใด ซึ่งอาจแตกตางจากการวิจัยติดตาม
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 ๕) ควรระบุช่ือโครงการที่เปนจุดเนน จุดเดน ที่เปนอัตลักษณของวิทยาลัยสงฆนครสวรรคที่
สงผลตอความสําเร็จตามเอกลักษณ 
 ๖) ใหระบุวาเอกลักษณของวิทยาลัยสงฆนครสวรรคคืออะไร และระบุกระบวนการไดมาซึ่ง
เอกลักษณ 
 ๗) ควรมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) โดยกําหนดเปนนโยบายมีคณะกรรมการที่เปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนและดําเนินงานตามวรจรคุณภาพ (PDCA) 
 ๘) ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรใหครอบคลุมทั้งดานวิชาการ การวัดผล และ
สายสนับสนุน เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และมีการประเมินความสําเร็จของแผนเพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 ๙) ควรมีการนําผลการประเมินการเรียนรูทุกรายวิชามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและกําหนดเปน    
กลยุทธการสอนและทําวิจัยในช้ันเรียนตามเกณฑของ สกอ.         
 ๑๐) ควรเผยแพรประชาสัมพันธคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตใหเปนที่รับรูอยางกวางขวาง 
 ๑๑) ควรสรางระบบและกลไกสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ๑๒) ควรสงเสริมอาจารยใหเสนอโครงการงานวิจัยและงานสรางสรรค ในแตละปงบประมาณให
มากข้ึน เน่ืองจากอาจารยมีผลงานวิจัยนอยและผลงานวิชาการยังมีนอย ควรสงเสริมและสรางแรงจูงใจ
ใหอาจารยเสนอโครงรางวิจัยทั้งภายในสถาบันและนอกสถาบันอยางตอเน่ือง 
 ๑๓) ควรจัดหาแหลงทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยในแตละป
การศึกษาใหสัดสวนตออาจารยประจําไมนอยกวา ๒๕,๐๐๐ บาทที่ปฏิบัติงานจริง 
 ๑๔) ควรสงเสริมใหอาจารยเขียนตํารา หนังสือ บทความวิชาการ ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
กําหนดฐานขอมูลโดย สกอ. รับรอง (TCI) เพิ่มงานวิจัยแตละปการศึกษา 
 ๑๕) ควรจัดทําโครงการบริการวิชาการและโครงการการผลิตผลงานวิชาการใหสอดคลองกับ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทุกช้ันปทุกสาขาวิชาที่เปดสอนรวมกับคณะฯ สวนกลาง 
 ๑๖) ควรจัดทําโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรายวิชาและพัฒนา
รายวิชาใหมใหหลากหลายเพิ่มมากข้ึนรวมกับคณะพุทธศาสตร, ครุศาสตร, มนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัยในสวนกลาง 
 ๑๗) ควรจัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนทุกสาขาวิชาที่เปดสอนรวมกับหนวยของรัฐและเอกชน หรือวัด และชุมชนเครือขาย 
 ๑๘) ควรจัดทําโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมใหมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึนรวมกับเครือขายหนวยงานของรัฐและเอกชน ทั้งวัดและชุมชนอยางตอเน่ือง 
 ๑๙) ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยควรระบุการทําหนาที่ตาม
ระเบียบ/ขอบังคับ/กฎหมาย ใหครบถวน และการกําหนดหัวขอประเมินตนเองตองมีครบถวนชัดเจน 
 ๒๐) ควรดําเนินการจัดใหมีแผนจัดการความรูอยางนอยประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย 



 

 ๒๐  สวนที่ ๑ 
บทนํา 
 

 ๒๑) ควรทบทวน ปรับปรุงการจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจให
ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด สําหรับระบบบริการทางการศึกษาของฝายทะเบียน เปนเพียงสวนหน่ึงเทาน้ัน 
 ๒๒) ควรมีการรายงานผลการประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยง และแสดงผลลัพธของการ
ดําเนินการตามแผน 
 ๒๓) ควรทบทวน ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย ใหครอบคลุมทุกประเด็นที่กําหนดไวในระเบียบ/ขอบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 ๒๔) ควรแสดงข้ันตอนและเครื่องมือในการประเมินผลงานของวิทยาลัยและของผูบริหาร เชน 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย แตงต้ังคณะกรรมการจากภายนอกมาประเมิน หรือสภามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แตงต้ังคณะกรรมการภายนอกมาประเมิน หรือการประเมินตนเอง 
 ๒๕) ควรกําหนดกระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน โดยการวิเคราะหปจจัย
ภายใน และภายนอก มีกระบวนการจัดหา จัดสรร ติดตาม และประเมินผลใหชัดเจน 
 ๒๖) ควรจัดทําประกาศ นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนลายลักษณอักษร 
แจงใหหนวยงานและบุคลากรทุกฝายทราบ และถือเปนแนวปฏิบัติ 
 ๒๗) ใหระบุตัวบงช้ีตามอัตลักษณของวิทยาลัยสงฆนครสวรรคกําหนดไวมีอะไรบาง โดยอาจใช
ขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒๘) ตองแสดงใหเห็นวาเมื่อนําผลการประกันคุณภาพภายในไปปรับปรุงแลว ทําใหแตละตัว
บงช้ีในแผนกลยุทธมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนอยางไร 
 ๒๙) ควรทบทวนและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ ควร
สรางโปรแกรมข้ึนมาเฉพาะ ไมใชเว็บไซดเพียงอยางเดียว โดยอาจใชขอมูลรวมกับของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



สวนท่ี ๒ 
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) วทิยาลยัสงฆนครสวรรค 

 
  จากผลการดําเนินงานที่ผานมาจะพบวา มีทั้งกลยุทธที่บรรลุเปาหมายและไมบรรลุตาม
เปาหมายที่ต้ังไว ดังน้ัน การวางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) จึงไดวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมาและ
สภาพแวดลอมในปจจุบัน สรุปเปนจุดเดน จุดดอย โอกาส และภาวะคุกคามเพื่อนําไปสูการจัดทํา
แผนพัฒนาไดดังน้ี 
 

๒.๑ จุดแข็ง (Strength) 
  ๒.๑.๑ การสนับสนุน และวิสัยทัศนในการทํางานของผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัย 
  ๒.๑.๒ วิทยาลัยมีจํานวนนิสิตเพิ่มข้ึน เพราะมีผูใหความสนใจศึกษาทางดานพระพุทธศาสนา
มากข้ึน และมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
  ๒.๑.๓ วิทยาลัยมีช่ือเสียงในดานการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา และเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะ
ทาง มีสวนงานขยายฐานพื้นที่การศึกษาระดับหนวยวิทยบริการในจังหวัดใกลเคียง จนสามารถขยาย
โอกาสทางการศึกษาไดอยางครอบคลุม 
  ๒.๑.๔ วิทยาลัยมีหลักสูตรการศึกษาที่เนนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนวิชาแกน มีการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนเกิดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหนิสิตมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค 
  ๒.๑.๕ วิทยาลัยไดเปดโอกาสทางการศึกษาแกคณะสงฆ สังคม และชุมชน ใหไดรับการศึกษา
อยางเทาเทียมกัน 
  ๒.๑.๖ วิทยาลัยมีคัมภีร และตําราทางดานพระพุทธศาสนา (พระไตรปฎก ฉบับมหาจุฬา) ที่เอื้อ
ตอการศึกษา คนควา 
  ๒.๑.๗ วิทยาลัยมีสวนงานและบุคลากรที่พรอมใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาทั้งใน
ทองถ่ินและระดับชาติ และมีการพัฒนาพระสังฆาธิการอยางชัดเจนที่ชวยสนับสนุนการใหบริการวิชาการ 
  ๒.๑.๘ วิทยาลัยมีแหลงเรียนรูและบุคลากรที่พรอมใหความรูดานพระพุทธศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
   ๒.๑.๙ อัตราคาเลาเรียนที่ตํ่ากวามหาวิทยาลัยโดยทั่วไป จะเปนแรงกระตุนใหมีผูเขามาเรียน
ไดมากข้ึน 
  ๒.๑.๑๐ ความพรอมของสถานที่และวัสดุอุปกรณ ไดแก อาคารเรียน อาคารหองสมุด อาคาร
บริหาร และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานและการสอน มีเน้ือที่เพียงพอสําหรับจํานวนบุคลากรใน
ปจจุบัน ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในดานการเดินทางจากในเมืองไปยังวิทยาลัยสําหรับนิสิต  ที่
ไดมีการจัดบริการรถเมลเล็กใหทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ 

๒.๒ จุดออน (Weakness)  
  ๒.๒.๑ วิทยาลัยมีนิสิตที่วัยวุฒิ คุณวุฒิ และพื้นฐานความรูแตกตางกัน และขาดระบบการ
คัดเลือกนิสิตที่เขมขน จนทําใหมีนิสิตจบการศึกษานอย 
  ๒.๒.๒ วิทยาลัยขาดการสํารวจความตองการของสังคมและชุมชน ในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ทําใหหลักสูตรและสาขาวิชามีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอตอความตองการของชุมชนและสังคม 



 

 ๒๔  สวนที่ ๒ 
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) 

 

  ๒.๒.๓ วิทยาลัยขาดการแลกเปลี่ยนและสรางเครือขายดานการเรียนการสอนระหวางนิสิต 
อาจารยกบัสถาบันภายนอก 
  ๒.๒.๔ การวิจัยองคความรูทางพระพุทธศาสนา การวิจัยในช้ันเรียน และการวิจัยเชิงบูรณาการ
ยังมีนอย ทําใหฐานขอมูลงานวิจัยไมครบถวน 
  ๒.๒.๔ วิทยาลัยขาดการสรุปและประเมินผลงานการบริการวิชาการแกสังคมที่เปนระบบและ
ครอบคลุม  
  ๒.๒.๕ ผูเช่ียวชาญในดานการผลิตสื่อเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา และสื่อเทคโนโลยีในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมมีไมเพียงพอและไมสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
  ๒.๒.๖ วิทยาลัยยังขาดการพัฒนาบุคลากรและแหลงเรียนรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางจริงจัง ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 
  ๒.๒.๗ บุคลากรขาดทักษะความรูความสามารถในบริหารระบบสารสนเทศ ขาดการสงเสริม
สนับสนุนใหตรงสายงาน 
  ๒.๒.๘ ไมมีคูมือภาระงานที่ชัดเจน เพื่อการประเมินผลของผูปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรไมปฏิบัติ
ตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําสั่งมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง 
  ๒.๒.๙ วิทยาลัยไมมีหอพักนิสิตทําใหเกิดขอจํากัดในการรับนิสิตคฤหัสถผูสนใจเขาศึกษา 
  ๒.๒.๑๐ แผนพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการเพื่อสรางขวัญกําลังบุคลากรมีนอยและขาดความชัดเจน 
 

๒.๓ โอกาสการพัฒนา (Opportunity)  
  ๒.๓.๑ วิทยาลัยสรางระบบการคัดเลือกนิสิตใหเขมขนข้ึน คัดเลือกอาจารย พัฒนาอาจารยใหมี
ความรูความสามารถ รวมทั้งจัดหอพักใหเพียงพอ เปนกลไกสําคัญในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
ที่มีความรูคูคุณธรรม 
  ๒.๓.๒ วิทยาลัยมีทุนทางสังคมสูง สังคมใหการสนับสนุนเต็มที่ รัฐบาลใหการสนับสนุนการเรียน
การสอนดานงบประมาณ คณะสงฆสนับสนุนดานทรัพยากรบุคคล ชุมชนและทองถ่ินใหการยอมรับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เปนโอกาสในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
เปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับทองถ่ินและระดับชาติ 
  ๒.๓.๓ สังคมทุกระดับมีความขัดแยง วุนวาย ตองการทางออก สังคมโลกตองการองคความรู
ดานพระพุทธศาสนามาเปนทางเลือกในการพัฒนา ศาสตรทุกแขนงตองการบูรณาการรวมกับศาสตร
ดานจริยธรรม ผูนําศาสนาและองคกรตางประเทศตองการความรวมมือจากมหาวิทยาลัย และมีการ
สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในภูมิภาคและระดับชาติ   
  ๒.๓.๔ วิทยาลัยไดรับความเช่ือมั่นจากรัฐบาล มหาเถรสมาคม ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาลในการจัดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และผูรับบริการวิชาการมีความเช่ือมั่นใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติและมหาเถรสมาคม 
  ๒.๓.๕ วิทยาลัยมีกิจกรรมดานการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมรวมกับองคกร
ภายนอก และสงเสริมการเรียนรูพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมระดับทองถ่ิน และระดับชาติ 
  ๒.๓.๖ วิทยาลัยมีความพรอมดานอาคารสถานที่เหมาะแกการเปนศูนยกลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาระดับภูมิภาคเหนือตอนลางและกลางตอนบน 
  ๒.๓.๗ การเปนแมขาย/ศูนยบมเพาะทางวิชาการที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา โดยความ
รวมมือของวิทยาลัย และวิทยาเขตที่มีวิทยาลัยสงฆนครสวรรคเปนศูนยกลางและผูจัดการ 



 

 สวนที่ ๒ 
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) 

 

๒๕ 

  ๒.๓.๘ การเปดเสรีทางการศึกษาและการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนเปนโอกาสที่มหาวิทยาลัย
จะพัฒนาศักยภาพรวมถึงคุณภาพดานตางๆ เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค
เหนือตอนลางและกลางตอนบน 
 

๒.๔ ภาวะคุกคาม (Threat) 
  ๒.๔.๑ การที่สังคมเปดโอกาสใหพระสงฆเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วไป อาจทําใหจํานวน
นิสิตลดลง  
  ๒.๔.๒ ความเช่ียวชาญดานความรูที่จะบูรณาการเขากับพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอยางย่ิง
ภาษาตางประเทศ เชนภาษาอังกฤษ เปนปญหาของบุคลากร 
  ๒.๔.๓ แนวนโยบายของรัฐบาลที่จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยในลักษณะเงิน
อุดหนุนเฉลี่ยรายหัวนิสิต สถาบันการศึกษาที่มีความพรอมดานการบริหารจัดการ ดานทรัพยากร ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศดานอาคาร 
  ๒.๔.๔ คณาจารยมีวุฒิการศึกษาไมตรงตามสาขาวิชาตามที่ สกอ กําหนด ขาดทักษะในการ
พัฒนาการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 
  ๒.๔.๕ มีองคกรที่สงเสริมการวิจัยดานพุทธศาสนามากข้ึน ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนายังคลาดเคลื่อน และรัฐยังใหการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยดานศาสนาไมเพียงพอ 
  ๒.๔.๖ หนวยงานภาครัฐบางแหงไมเขาใจบทบาทและไมใหการสนับสนุนกิจกรรมการบริการ
วิชาการของวิทยาลัยเทาที่ควร กฎหมายที่สนับสนุนสื่อในการเผยแผพระพุทธศาสนายังไมมี ลัทธิความ
เช่ือและสถานที่ใหบริการของเอกชนมีมากข้ึน 
  ๒.๔.๗ องคกรหนวยงานภายนอกขาดการรับรูขาวสาร กิจกรรม และบทบาทของวิทยาลัย 
  ๒.๔.๘ โครงสรางของมหาวิทยาลัย ที่มี พ.ร.บ. เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ แตในบทเฉพาะการมี
ระเบียบปฏิบัติอิงระเบียบขาราชการพลเรือน ทําใหสงผลกระทบตอแรงจูงใจในดานคาตอบแทนและ
ระบบเงินเดือน 
  ๒.๔.๙ การขาดการประชาสัมพันธที่เปนรูปธรรม เพื่อการสรร/คัดเลือกบุคลากรและนิสิตของ
วิทยาลัย 
  ๒.๔.๑๐ ไมมีรูปธรรมของความต้ังใจในการเสริมสรางช่ือเสียงเกียรติคุณของวิทยาลัยใหรุดหนา 
เชนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ การผลิตเอกสาร ตําราประกอบการเรียน
ของตนเอง ทั้งในรูปของหนังสือและ E-books 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๒๖  สวนที่ ๒ 
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๓ 
ความเช่ือมโยงและทิศทางดานนโยบายตอการพัฒนา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆนครสวรรค 
 

การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มีขอมูลนโยบาย 
เอกสารที่เช่ือมโยง เกี่ยวของและนํามาทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยในครั้งน้ี ประกอบดวย 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 
๓. แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร) 
๔. แผนยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕. นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 

๓.๑ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ไดนําพันธกิจและการ

พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งเปนขอมูลที่เช่ือมโยงและเกี่ยวของกับการพัฒนามหาวิทยาลัยมาเปน
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ดังน้ี 

๓.๑.๑ วิสัยทัศนและทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นใน

วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานที่ทั่ วถึง มีคุณภาพ 
สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการ
ผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง
และแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักด์ิศร”ี 

๓.๑.๒ วิสัยทัศนและพันธกิจการพฒันาประเทศ 
การจัดทําเปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวดังกลาว

จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูง
ในชวงระยะ ๕ ปของแผน กรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงประกอบดวยวิสัยทัศนและพันธกิจ 
ดังน้ี 

๑) วิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

 
๒) พันธกิจ 

๒.๑) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับ
การคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม 



 

 ๒๘ สวนที่ ๓ 
ความเชื่อมโยงและทิศทางการพัฒนา 
 

๒.๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิต
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทา
ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

๒.๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการ
บริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๒.๔) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวน
รวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จําเปนตองกําหนดทิศทางและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของ
ประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง ควบคูกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ 
กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรคบน
พื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ย่ังยืน มียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังน้ี (ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
และเช่ือมโยงกับการพัฒนามหาวิทยาลัย) 

๔) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
๔.๑) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการ

เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง มุงปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลาย
และแข็งแกรงมากข้ึน สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบ
ใหสนับสนุนการกระจายรายไดและเปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการ
ถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลขาวสารในการ
พัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
แกคนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึง 
สอดคลองกับความตองการและความจําเปน 

๔.๒) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยูอาศัยของผูมี
รายไดนอย การเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความ
เสมอภาคระหวางหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุม
ประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเขาถึงบรกิารอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๓) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมี
สวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักด์ิศรี ใหทุกคนสามารถแสดงออก



 

 สวนที่ ๓ 
ความเชื่อมโยงและทิศทางการพัฒนา 

 

๒๙ 

ทางความคิดอยางสรางสรรค เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของ
ชุมชนดวยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ สงเสริมใหภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐาน
ระบบการคุมครองผูบริโภคเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค 
สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ินเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๔.๔) การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึง
ผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐานของความไวเน้ือเช่ือ
ใจและเกื้อกูลกันในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตยที่
ถูกตองและเหมาะสม เสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุลอํานาจ
การตรวจสอบที่เขมงวดและรอบดาน พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ 
และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน สรางความเทา
เทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มชองทางในการรับขอรองเรียนและใหความชวยเหลือเยียวยาแก
ผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใชสื่อเพื่อสังคมทั้งใน
ระดับประเทศและทองถ่ิน และสังคมออนไลนใหเปนพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
๕.๑) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคน

ไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนา
ทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝน เปน
ความคิดสรางสรรคปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย มี
ระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย 
สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึกให
คนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและบริโภค
ที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

๕.๒) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของ
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานต้ังแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับ
การสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค 
สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

๕.๓) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสรางความเขมแข็ง
และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทย ภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปญหาความขัดแยง
ทางความคิด และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับ
ประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร  วัฒนธรรม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร 
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๖) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืนการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโต
อยางมีคุณภาพและย่ังยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ินทรัพยสินทางปญญา วิจัย
และพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย สังคม และชุมชน โดยสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่
สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

๗) ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ เสริมสรางความ
เขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ
ทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ ที่เปนการปองกันสินคา
และบริการนําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 
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๓๑ 

 

๓.๒ กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 
๓.๒.๑ เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัที่ ๒ (เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. ๒๕๖๕) 
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบคุลากรที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงานและ

พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในโลกาภิวัตน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

๓.๒.๒ ธรรมาภิบาลและการบรหิารจัดการอุดมศึกษา 
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (Governance and Management) เปนปจจัยสําคัญที่มี

ผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาในภาพรวม กลาวคือ หาก
สถาบันอุดมศึกษามีกลไกการกําหนดทิศทางที่ดีและกาวหนา พรอมกับการขับเคลื่อน โดยการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพแลว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุลวงไปได บทบาทและความ
รับผิดชอบขององคกรสูงสุดในที่น้ี คือ “สภามหาวิทยาลัย” มีความสําคัญตอความเจริญของสถาบันและ
ผลผลิตที่ดี ฯพณฯ องคมนตรี นพ.เกษม วัฒนชัย ไดสรุปบทบาทและความรับผิดชอบของสภา
มหาวิทยาลัยไวอยางชัดเจนวาประกอบดวยการกําหนดพันธกิจและเปาประสงค สรรหา สนับสนุน และ
ติดตาม กํากบัการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ยืนหยัดใหมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตรและกํากับติดตามทบทวนโครงสรางหลักสูตรและโครงการบริการสังคม 
ประกันความพอเพียงของทรัพยากรและการบริหารจัดการที่ดี ยึดมั่นในความมีอิสระของสถาบัน 
เช่ือมโยงระหวางสถาบันกับชุมชน และทําหนาที่ศาลอุทธรณในบางครั้ง อยางไรก็ตาม ยังมีผูบริหารสภา
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มหาวิทยาลัยรวมทั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยที่ยังไมเขาใจบทบาทของสภาฯ และการบริหาร
มหาวิทยาลัยอยางเพียงพอ เกิดความยอหยอน ผลประโยชนทับซอน ความไมมีประสิทธิภาพการพัฒนา
ที่ปราศจากทิศทาง ขาดนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนปญหาในการสรรหาผูนําที่กอใหเกิดความ
แตกแยกในองคกรสงผลกระทบอยางรุนแรงตอนักศึกษาและประชาคม นอกจากน้ีธรรมาภิบาลในการ
กํากับอุดมศึกษาทั้งระบบโดยสวนกลางก็สําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อตองผสมผสานการกํากับดูแลดวย
กฎระเบียบ (Regulation) และการสนับสนุน (Facilitation) รวมทั้งการขับเคลื่อนอุดมศึกษาใน
ภาพรวมเพื่อใหสัมพันธและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

๓.๒.๓ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพฒันาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
อุดมศึกษาเปนกลไกสําคัญหน่ึงในการเพิ่มศักยภาพของประเทศในเวทีสากล ผานการสรางและ

พัฒนากําลังคน และการสรางความรูและนวัตกรรมผานระบบวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชนในภาคการ
ผลิตโครงสรางพื้นฐานและการยกระดับความเขมแข็งของสังคมโดยรวม อยางไรก็ตาม จากผลการ
ประเมินความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย พบวา มหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุมมหาวิทยาลัยช้ัน
นําที่มีคุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความสามารถในการสรางนวัตกรรมของประเทศตํ่า 
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับทายๆ ของประเทศที่ไดรับการจัดอันดับ ซึ่งสะทอนใหเห็น
จากจํานวนบุคลากรวิจัย ผลงานตีพิมพทางวิชาการ สิทธิบัตร รวมทัง้กาลงทุนของรัฐในกิจการวิจัยและพัฒนา 

๓.๒.๔ การเงินอุดมศึกษา 
การลงทุนในอุดมศึกษาผานระบบงบประมาณปจจุบันยังไมสะทอนคุณภาพการศึกษา และยัง

มิไดใชเปนกลไกกํากับเชิงนโยบายอยางเต็มที่ ทั้งในสวนของงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณวิจัย และคาใชจายอื่นๆ เชน การสงเสริมกลไกการเช่ือมโยงกับภาคการผลิต การพัฒนา
แรงงานในภาคการผลิตที่สําคัญ ตลอดจนการลงทุนในภาคการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓.๒.๕ การพฒันาบุคลากรในอุดมศึกษา 
จุดออนที่สําคัญประการหน่ึงของอุดมศึกษาไทย คือ อาจารยและระบบการพัฒนาบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะตองแกปญหาต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า ในสวนของตน
นํ้าน้ันเกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลงทุนเพื่อพัฒนาอาจารย สวนกลางนํ้าเกี่ยวของกับการเพิ่ม
สมรรถนะใหกับอาจารยประจําการ ทั้งทางดานความเปนครู การบมเพาะความสามารถในการบริหาร
จัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม จนถึงปลายนํ้า ที่เปนบุคลากรที่มีประสบการณ 
สามารถถายทอดประสบการณยาวนานสูอาจารยระดับอื่นรวมถึงการเช่ือมโยงกับภายนอกทั้ง
ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคมทั้งหมดน้ีจะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการ
ของอาจารยในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของบุคลากรอาจารย 

 
๓.๒.๖ เครือขายอุดมศึกษา 

๑) มหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษามีความซ้ําซอน แยงชิงตลาดการศึกษา มีความสูญเปลา
ของโครงสรางพื้นฐาน และไมทํางานโดยการรวมกลุมเพื่อเพิ่มพลังความหลากหลาย และความเช่ียวชาญ
ที่กระจัดกระจาย 

๒) มหาวิทยาลัยไทยเองมีความแตกตางสูง และมีชองวางของระดับการพัฒนา (University 
Divide) ความแตกตางดังกลาวมีหลายมิติ อาทิเชน ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ต้ัง 
บุคลากรคุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของสถาบัน ตลอดจนช่ือเสียง เปนตน ซึ่งหลายปญหาของ
อุดมศึกษาจะแกไมไดหากมหาวิทยาลัยยังแยกสวนกันทํางาน ไมรวมพลัง (Synergy) หรือแบงงานกันทํา 
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๓๓ 

(Division of labor) แมสถาบันมีคุณภาพและความเปนเลิศ แตเมื่อไมทํางานรวมกันก็ไมสามารถ
สรางสรรคผลงานในระดับประเทศ หรือที่สูงข้ึนไปได 

๓) เครือขายอุดมศึกษาเปนปจจัยหลักในกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อระดม
บุคลากร ความเช่ียวชาญ และฐานความรูที่หลากหลาย ในการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งมีผลตอทั้ง
เศรษฐกิจชุมชน ความเปนอยูของประชาชน และชุมชนที่เขมแข็งในที่สุด 

๔) นอกจากน้ี ความซบัซอนในลักษณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยไทย มีปรากฏอยูมากต้ังแต
ความซบัซอนในหลักสูตร การเรียนการสอน อาจารยที่ขาดแคลน โครงสรางพื้นฐานที่ซับซอน ตลอดจน
ระบบบริหารจัดการที่สิ้นเปลือง การทํางานแบบเครือขายอุดมศึกษาจะชวยลดปญหาและเพิ่มโอกาสให
แตละมหาวิทยาลัย 

๓.๒.๗ โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู 
โครงสรางพื้นฐานการเรียนรูของอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งโครงสรางเชิงเน้ือหาสาระและ 

๑) โครงสรางทางกายภาพ ที่สําคัญมี ๔ ประการ คือ 
- โครงสรางหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดและสงัคมในปจจบุนัและอนาคต 
- สังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู ทรัพยากรการเรียนรู 
- ระบบการเรียนรูตลอดชีวิตจะเปนกลไกสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

อุดมศึกษาตองเขาใจนัยสําคัญของเปาหมายและวิธีการ 
- สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธและการเรียนรู 

๒) โครงสรางหลักสูตรไมตอบสนองตอความตองการจากขอเท็จจริงตอไปน้ี 
- ภาคเอกชนระบุชัดเจนถึงความออนดอยของบัณฑิตทางดาน: 

(๑) วิชาการ (ความเขาใจพื้นฐาน ความลึกซึ้ง การปฏิบัติจริง) 
(๒) ทักษะอื่นๆ (การเขียนการพูด ตรรกะ ความคิด การสื่อ การแกปญหา จริยธรรม 

การเรียนรูดวยตนเอง) 
 
 
 

๓.๓ แผนการบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ไดนํานโยบายการพัฒนา

ประเทศ ในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มาเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ดังน้ี 

นโยบายที่ ๑ นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก 
๑) กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ 

: ปญหายาเสพติดลดลงและไมสงผลกระทบตอความสงบสุขของสังคม 
๒) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 

: ภาพลักษณการคอรรัปช่ันของประเทศไทยดีข้ึน 
๓) เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต 
: ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพึ่งตนเอง มีรายไดพอเพียงตอการ

ดํารงชีวิต และมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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๔) เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ 
: ภาคสวนที่เกี่ยวของของไทยมีความเขาใจและตระหนักถึงประโยชนและผลกระทบใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหสามารถปรับตัวและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายการศึกษา 
: ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
: พัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่ ใน ๕ กลุมอาชีพใหม ใหสามารถแขงขันไดใน ๕ ภูมิภาค

หลักของโลก 
: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนเพื่อการ

พัฒนาสังคม ประเทศ หรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

: ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

๓.๔ แผนยุทธศาสตร กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ยุทธศาสตร : การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม 

เปาหมาย : ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 
เปาหมาย : ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนัก รวมอนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ยุทธศาสตร : การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพให

สอดคลองกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เปาหมาย : กําลงัคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับ

สากล 
ยุทธศาสตร : การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ 

เปาหมาย : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอยอด
ในเชิงพาณิชย 

 

๓.๕ นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
- ๒๕๕๙๑ 

                                                        
๑
 เรียบเรียงและถอดประเด็นจากรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทรที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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๓๕ 

๓.๕.๑ นโยบายดานการจัดการศึกษา 
สงเสริมการจัดการศึกษาผานระบบเครือขาย การจัดการเรียนการสอนทางไกล การผลิตสื่อเพื่อ

การเรียนการสอน การจัดทํา video on demand ใหผูเรียนเขาถึงแหลงเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาใหเทาเทียมกัน ทั้งสวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยหองเรียน และ
หนวยวิทยบริการ 

๓.๕.๒ นโยบายดานการวิจัย 
จัดทําประเด็นวิจัยเชิงรุก สรางเครือขายการวิจัยพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
๓.๕.๓ นโยบายดานการบรกิารวิชาการแกสังคม 

๑) การบริหารผลผลิตตามความตองการของผูรับบริการ 
๒) จัดทําวิทยุ-โทรทัศนผานดาวเทียม (บูรณาการกับนโยบายการจัดการศึกษา) 
๓) จัดทําหลักสูตรบริการสังคมเฉพาะกลุม (พระสังฆาธิการ อุบาสก-อุบาสิกา นักเรียน) 
๔) เปดและบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี ในรูปแบบศูนยการเรียนรูสําหรับ

พระสังฆาธิการ ซึ่งสามารถนําไปตอยอดสอบบาลีสนามหลวงได 
 

๓.๕.๔ นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑) การบริหารหลักสูตรพุทธศิลปใหแพรหลาย และเหมาะสมกับพื้นถ่ิน 
๒) เปดและบริหารหลักสูตรการเทศนา (บูรณาการกับนโยบายดานการบริการวิชาการ) 
๓) การสรางวัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๕.๕ นโยบายดานการบรหิารจัดการ 
เนนการบริหารเชิงรุก มุงที่จุดแข็งและโอกาสของมหาวิทยาลัยสรางความสมดุลระหวาง

ความสามารถในตนเองกับความสามารถในการแขงขันในโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทและสังคม
เมือง มีการเตรียมระบบภูมิคุมกัน ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอ พรอมกับผลกระทบทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ มีระบบการปองกันความเสี่ยงดานงบประมาณการเงิน การตรวจสอบ
ภายใน นิติการ 

๑) กลยุทธการจัดการดานงบประมาณ จัดต้ังกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จัดสรรจากสวน
งานตางๆ สมทบเขากองทุน อาจมีการจัดต้ังกองทุนเฉพาะดานข้ึนมาได 

๒) กลยุทธการพัฒนาบุคลากร จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนผูบริหารทั้งสายวิชาการ 
และสายปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบดวยการคัดเลือก การสรรหา การเลือกสรร การใหทุนการศึกษา 
การฝกอบรม ระบบการธํารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ เปนตน เพื่อสรางบุคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานมากข้ึน 

๓) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เนนหลักความรับผิดชอบ (Accountability) หลักการ
มีสวนรวม (Participation) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักนิติธรรม 
(Rule of Laws) และหลักความคุมคา (Value for Money) 

๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๙ 
๕) ผลักดันสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา (IABU) เขาไปสังกัดองคการเพื่อการศึกษา 

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) 
๖) ผลักดันใหวันวิสาขบูชาซึ่งเปนวันสําคัญสากลของสหประชาชาติ(UN Day of Vesak : 

UNDV) อยูในบัญชีกิจกรรมสําคัญขององคการสหประชาชาติ (UN) 



 

 ๓๖ สวนที่ ๓ 
ความเชื่อมโยงและทิศทางการพัฒนา 
 

 



สวนท่ี ๔ 
แผนพัฒนาวิทยาลยัสงฆนครสวรรค  

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 

๔.๑ ปรัชญา 
 “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกบัศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” 
 

๔.๒ ปณิธาน 
 “ศึกษาพระไตปฎกและวิชาช้ันสูงสําหรบัพระภิกษุสามเณรและคฤหสัถ” 
 

๔.๓ อัตลกัษณและเอกลกัษณ 
 เอกลักษณ 
 “บรกิารวิชาการดานพระพุทธศาสนา” 
 อัตลักษณ 
 “ประยุกตพระพุทธศาสนาเพื่อพฒันาจิตใจและสังคม” 
 

๔.๔ อัตลกัษณบณัฑติ 
 “มีศรัทธาอทุิศตนเพื่อพระพทุธศาสนา” 
 

๔.๕ วัฒนธรรมองคกร 
 “มีใจ ใชปญญา เสียสละ อดทน กตัญู” 
 

๔.๖ วิสัยทัศน 
 “เปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน โดย
เนนฐานความรูพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพื่อสรางภูมิคุมกันพัฒนาจิตใจและสงัคมสู
ความย่ังยืน” 
 

๔.๗ พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค มุงปฏิบัติภารกิจหลัก

สําคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ของการนําความรูทางดานพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม ใหเกิดเปนองคความรูที่นําไปสู
การพัฒนาจิตใจและสังคมของคนในชาติอยางทั่วถึง ซึ่งมีพันธกิจที่สําคัญ ๕ ดาน ดังน้ี 
 ๑) มุงเนนการสรางบัณฑิตใหมีภูมิคุมกัน มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปญญา มีทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร และการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดทุกแหงทั่วโลก  
 ๒) มุงสงเสริมการศึกษา คนควาวิจัยใหกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
เพื่อสรางองคความรูใหมในการพัฒนามนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม ใหอยูรวมกันไดอยางสมดุลและสันติ



 

 ๓๘ สวนที่ ๔  แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
ในชวงแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 

สุข รวมทั้งการสรางเครือขายกับสถาบันที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของนักวิจัยใหนําไปสูความเปนสากล  
 ๓) มุงเนนการใหบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีการบริหารเพื่อใหพัฒนา
พระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน มีความมุงมั่นในการใหบริการ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาแกคณะสงฆและสังคม รวมทั้งสงเสริมการเรียนรู และความรวมมืออันดี
ระหวางพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ  
 ๔) มุงสงเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมในประชาคมโลกดาน
พระพุทธศาสนา โดยการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เปนรากฐานของการพัฒนาอยางมี
คุณภาพ เพื่อนําไปสูการรักษาความแตกตางทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันในประชาคมโลกอยางมี
เอกลักษณและศักด์ิศรี เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหเกิดข้ึนกับบุคคล องคกร
และสังคม  
 ๕) ปรับปรุงโครงสรางองคกร ปรับปรุงกฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากร ใหเกิดการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 

๔.๘ วัตถุประสงคการจัดทําแผนพฒันาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ 
๑) เพื่อพัฒนาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
๒) เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดาน

พระพุทธศาสนา สามารถประยุกตเขากับศาสตรสาขาตางๆ มีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด มีความเปน
ผูนําทางจิตใจและปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีโลกทัศนกวางไกล สามารถกาวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลก มีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อ
สวนรวม 

๓) เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับคณะสงฆ ที่มีศักยภาพและความพรอมที่จะเขาไปมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีความสงบสุขแบบย่ังยืน 

 
 
 
 

 

๔.๙ สรุปยุทธศาสตรในแผนพฒันาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ 
๑) การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
๒) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับ

ภูมิภาคและระดับชาติ 
๓) การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนทุกระดับ 
๔) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนอยางย่ังยืน 
๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 สวนที่ ๔  แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
ในชวงแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 

๓๙ 

ยุทธศาสตร (๕) เปาประสงค (๖) และกลยุทธ (๒๕) 
ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค  

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๑ (๒๕๕๕ -๒๕๕๙) 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ ๑  

การผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

เปาประสงค ๑ 
 บัณฑิตที่ ไดรับการศึกษา

เปนผูมี ภูมิ คุ มกัน มี คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะทางปญญา มี
ทักษะความสัมพันธ ระหว าง
บุคคล มี ความรับผิดชอบ มี
ทักษะวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 
และการ สื่ อส ารและการ ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดทุกแหงทั่ว
โลก 

กลยุทธที่ ๑ 
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

หลักสูตรใหมี คุณภาพทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและสังคม 
กลยุทธที่ ๒ 

พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพของอาจารยใหมีความรู
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธที่ ๓ 

พัฒนานิสิตและขยายโอกาส
ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ด า น
พระพุทธศาสนา (พุทธศาสตร 
ครุศาสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) 

เปาประสงค ๒ 
วิทยาลัยมุงพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
สามารถตอบสนองตอความ
ตองการของสังคม 
 

กลยุทธที่ ๔ 
สงเสริมและพัฒนาสื่อการ

เรียนรู  และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาใหมี
คุณภาพและทันสมัย 
กลยุทธที่ ๕ 

สงเสริมและพัฒนาวิทยาลัย
ให เ ปนที่ ยอมรับในการ เป น
ศู น ย ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ  

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

องคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
วิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ 

เปาประสงคที่ ๓  
 วิทยาลัยมีผลงานวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาที่ ได รับการ
เผยแพร นําไปใชประโยชนและ
เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
และระดับชาติ 

กลยุทธที่ ๖ 
พัฒ นา นั ก วิ จั ย  ผ ลิ ต ผ ล

งานวิจัยดานพระพุทธศาสนาที่
ครอบคลุมทุกกลุมความรูและ
สร าง เครือข ายความรวมมือ
นัก วิ จั ย แล ะก า ร วิ จั ย ร ะ ดับ



 

 ๔๐ สวนที่ ๔  แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
ในชวงแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
 ภูมิภาคและระดับชาติ 

กลยุทธที่ ๗ 
สงเสริมใหมีการเผยแพร

ผลงานวิจัยในระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ  
กลยุทธที่  ๘ 

สงเสริมและสนับสนุนการ
นําองคความรูจากการวิจัยไปใช
ในการเรียนการสอน พัฒนาตน 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
กิจการคณะสงฆทั้ ง ในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ 
กลยุทธที่ ๙ 

สงเสริมใหผลการวิจัยไดรับ
การอางอิง การนําเสนอ การ
นําไปใช การตีพิมพและไดรับ
ร า ง วั ล ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ
ระดับชาติ 
กลยุทธที่ ๑๐ 

พัฒนาระบบการบริหารการ
จัดการงานวิจัยระดับภูมิภาค
และระดับชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การบริการวิชาการแกสังคม

และชุมชนทุกระดับ 
 

เปาประสงคที่ ๔ 
วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู

และใหบริการวิชาการทางดาน
พระพุทธศาสนาแกสังคมและ
ชุมชนทุกระดับ  
 

กลยุทธที่ ๑๑ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให

สามารถบริการ วิชาการดาน
พระพุทธศาสนาแกสังคมทุก
ระดับ ทุกกลุมเปาหมาย 
กลยุทธที่ ๑๒ 

จัดระบบขอมูลและระบบ
การจัดการทรัพยากรองคความรู
เ พื่ อ ถ า ย ท อ ด วิ ช า ก า ร ทั้ ง
ทรัพยากรบุคคล ทักษะชํานาญ
การ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 สวนที่ ๔  แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
ในชวงแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 

๔๑ 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
ใ ห ส าม า ร ถ ส น อ ง ต อ ค วา ม
ตองการไดตามเฉพาะกรณี 
กลยุทธที่ ๑๓ 

พัฒนาและเปดหลักสูตรการ
อบรม หรือสัมมนา ใหสามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดอยางคุมคา 
และยกระดับมาตรฐานการคณะ
สงฆ หรือสังคมคุณธรรม 
กลยุทธที่ ๑๔ 

สงเสริมและสนับสนุนให
คณะสงฆ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา
โค ร ง กา ร / กิ จก ร ร มบ ริ ก า ร
วิชาการเพื่อความมั่นคงและ
ความเขมแข็งของสังคม 
กลยุทธที่ ๑๕ 

 สงเสริมใหมีความรวมมือใน
การบริการวิชาการอยางย่ังยืน 
ระหวางวิทยาลัยกับทุกภาคสวน 
และแสวงหาโจทยวิจัยเพื่อบูรณา
การกับการเรียนการสอน/ช้ีนํา 
และแกปญหาใหเกิดสันติสุขใน
สังคม 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
อยางย่ังยืน 

เปาประสงคที่ ๕ 
 วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู

ท า ง ด า น พุ ท ธ ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินอยางย่ังยืน  
 

กลยุทธที่ ๑๖ 
 ร ณ ร ง ค ใ ห นิ สิ ต แ ล ะ

บุคลากรมีความตระหนักในเรื่อง
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และมีบทบาทในการสงเสริม 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พั ฒ น า สั ง ค ม ร ว ม กั บ ภ า ค
ประชาชน 
กลยุทธที่ ๑๗ 

 วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู
ดานพระพุทธศาสนา มรดกทาง
ประเพณีวัฒนธรรมไทย ในระดับ
ท อง ถ่ิ น ระดั บภู มิ ภาค และ



 

 ๔๒ สวนที่ ๔  แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
ในชวงแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
ระดับชาติ 
กลยุทธที่ ๑๘ 

พัฒนาพิพิธภัณฑ หอศิลป
และผลงานบุรพาจารยใหเปน
แหลงการเรียนรู 
กลยุทธที่ ๑๙ 

สงเสริมใหนิสิตบุคลากรและ
ชุม ชน ให ดํ า ร ง วิ ถี ชี วิ ตต า ม
แนวทา ง ป รั ชญา เ ศ ร ษฐกิ จ
พอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

เปาประสงคที่ ๖ 
วิทยาลั ยมี ระบบบริห าร

จัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
 

กลยุทธที่ ๒๐ 
พัฒนานโยบายและแผนการ

บริหารจัดการใหมีภาพลักษณ และ 
อัตลักษณของวิทยาลัย 

 
 

กลยุทธที่ ๒๑ 
พัฒนาระบบและกลไกการ

ติดตามการประเมินผลอยางมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธที่ ๒๒ 

พัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรใหมีความเปนสากล 
กลยุทธที่ ๒๓ 

สงเสริมสวัสดิการบุคลากร 
กลยุทธที่ ๒๔ 

 พัฒนาทรัพยากรและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ระดับสากล 
กลยุทธที่ ๒๕ 

พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการทางการเงินและ
งบประมาณของวิทยาลัยใหมี
ภูมิคุมกัน 

 
 



 

 สวนที่ ๔  แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
ในชวงแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 

๔๓ 

 
 
 
 

 
 



สวนท่ี ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัด 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๑  
การผลิตบณัฑติและการพฒันาการจัดการเรียนการสอนที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
 

เปาประสงค ๑ บัณฑิตที่ไดรับการศึกษาเปนผูมีภูมิคุมกัน มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทาง
ปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะ
วิเคราะหเชิงคณิตศาสตร และการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดทุกแหงทั่วโลก 

 

ตัวชี้วัด 
๑. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ดําเนินการตามกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒. จํานวนหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม 

๓. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
๔. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
๕. จํานวนหนวยวิทยบริการ หองเรียนวิทยาลัยสงฆที่ไดรับการยกฐานะสวนงาน 
๖. รอยละของนิสิตใหมที่เพิ่มข้ึนตอปการศึกษา 
๗. จํานวนนิสิตที่ไดรับทุนการศึกษา 
๘. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดปฏิบัติศาสนกิจ งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 
๙. จํานวนโรงเรียนสาธิตของสวนงานที่รองรับการพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและสังคม 

มาตรการ 
๑.๑ วิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ตามรอบระยะเวลา

ที่กําหนด 
๑.๒ เรงรัดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเดิมใหการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรู

มากข้ึน 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
๑.๑ โครงการปรับปรงุและพฒันาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
๑.๒ โครงการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตทีม่ตีอคุณภาพของหลักสูตร 
๑.๓ โครงการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต 
๑.๔ โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 



 

 ๔๖ สวนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ฯ 

 

 

กลยุทธท่ี ๒  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของอาจารยใหมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีคุณวุฒิเพิ่มสูงข้ึน 
๒.๒ สรางแรงจูงใจใหกับผูที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนเพิ่มสูงข้ึน 
๒.๔ สรางแรงจูงใจใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนเพิ่มสูงข้ึน 

โครงการ/กิจกรรม 
๒.๑ โครงการจัดทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ 
๒.๒ กิจกรรมใหความสําคัญกับการบรรจุ  บุคลากรสายวิชาการคุณวุฒริะดับปริญญาเอกเปนลําดับตน 
๒.๓ โครงการพัฒนาคณาจารยสูตําแหนงทางวิชาการ 
๒.๔ กําหนดแนวทางการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหผูกพันกับการพิจารณาความดีความชอบในรอบป 

 

กลยุทธท่ี ๓  พัฒนานิสิตและขยายโอกาสการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนา (พุทธศาสตร ครุศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

มาตรการ 
๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานิสิต เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ และสามารถ

ปฏิบัติงานได 
๓.๒ สนับสนุนการจัดต้ังหนวยวิทยบริการ หองเรียน วิทยาลัยสงฆ และวิทยาเขต เพื่อรองรับการ

ขยายโอกาสทางการศึกษา 
๓.๓ สนับสนุนการจัดต้ังชมรมนิสิตและศิษยเกา 

โครงการ/กิจกรรม 
๓.๑ โครงการจัดต้ังหนวยวิทยบริการ/หองเรียน/วิทยาลัยสงฆ/วิทยาเขต 
๓.๒ โครงการเปดสอนหลกัสูตรพุทธศาสตรบัณฑติสําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ 
๓.๓ โครงการเปดสอนหลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสําหรับบรรพชิตและคฤหสัถ 
๓.๔ โครงการเปดสอนหลกัสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสําหรับบรรพชิตและคฤหสัถ 
๓.๕ โครงการจัดหาทุนและใหทุนการศึกษา 
๓.๖ โครงการประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษา 
๓.๗ โครงการปฐมนิเทศและอบรมนิสิตใหม 
๓.๘ โครงการนิสิตดีมีคุณธรรม 
๓.๙ โครงการศึกษาดูงานของนิสิต 
๓.๑๐ โครงการฝกประสบการณวิชาชีพของนิสิต 
๓.๑๑ โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐานของนิสิต 
๓.๑๒ โครงการจัดกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 
๓.๑๓ โครงการกีฬาสมัพันธของนิสิต 

 

เปาประสงค ๒ วิทยาลัยมุ งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี คุณภาพและได
มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม 

 



 

 สวนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ฯ 

 

๔๗ 

ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนรายวิชาที่มีแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนหรือตํารา หรือหนังสือ 
๒. จํานวนรายวิชาที่มีการพัฒนาและผลิตเปนสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
๓. จํานวนรายวิชาที่มีการใช E-learning  
๔. จํานวนรายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนทางไกล 
๕. รอยละความพึงพอใจของนิสิตตอโสตทัศนูปกรณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

๖. มีวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ 
๗. มีผังแมบทมหาวิทยาลัยทั้งสวนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ 

 

กลยุทธ ๔  สงเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหมีคุณภาพ
และทันสมัย 

มาตรการ 
๔.๑ สนับสนุนการผลิตและจัดพิมพหนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
๔.๒ จัดใหมีการใชระบบ E-learning รวมกับการจัดการเรียนการสอนอยางจริงจัง เพื่อใหนิสิตมี

ทักษะทางปญญาดวยตนเอง 
๔.๓ จัดใหมีระบบการบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหนิสิตไดเขาถึงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
โครงการ/กิจกรรม 

๔.๑ โครงการผลิตและพัฒนาตําราทางวิชาการ 
๔.๒ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อคร ู
๔.๓ โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู 
๔.๔ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชระบบเทคโนโลยี 
๔.๕ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิค (e-learning) 
๔.๖ โครงการพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  
๔.๗ โครงการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอโสตทัศนูปกรณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

กลยุทธท่ี ๕  สงเสริมและพัฒนาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับในการเปนศูนยกลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ  

มาตรการ 
๕.๑ ดําเนินการจัดหาและพัฒนาพื้นทีส่ําหรับจัดต้ังวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ 
๕.๒ ดําเนินการจัดทําผงัแมบทใหสอดคลองกบัขอจํากัดของที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต 

โครงการ/กิจกรรม 
๕.๑ โครงการศึกษา วิเคราะหศักยภาพของพื้นที่จัดต้ังวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ 
๕.๒ โครงการระดมทุนในการจัดต้ังและกอสรางอาคารประกอบตางๆ ในวิทยาลัยพุทธศาสตร

นานาชาติ 
๕.๓ โครงการจัดทําผังแมบทวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๒  



 

 ๔๘ สวนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ฯ 

 

สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
 

เปาประสงค ๓ วิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ไดรับการเผยแพร นําไปใช
ประโยชนและเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

 

ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ไดรับการเสริมสรางศักยภาพดานการวิจัยไมนอย

กวารอยละ ๕๕ ของบุคลากรทั้งหมด 
๒. ผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป ของผลงานวิจัยในปงบประมาณที่ผานมา 
๓. จํานวนเครือขายการวิจัยในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
๔. จัดทําวารสาร สื่อสิ่งพิมพผลงานวิจัยอยางนอย ๑ หัวเรื่องที่ไดรับการบรรจุไวในบัญชีรายช่ือ

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-journal  Citation Index : TCI)  
๕. เผยแพรผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรครอยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยในปงบประมาณ 
๖. สรางเวทีเผยแพรงานวิจัยทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
๗. การใชผลงานวิจยัในการเรียนการสอนรอยละ ๓๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ  
๘. การใชผลงานวิจัยในการพัฒนางานรอยละ ๒๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ  
๙. การใชผลงานวิจัยในการพัฒนาสังคมรอยละ ๑๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ  
๑๐. การใชผลงานวิจัยในการพัฒนากิจการคณะสงฆรอยละ ๑๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดใน

ปงบประมาณ 
๑๑. ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงหรือตีพิมพในระดับภูมิภาคและระดับชาติรอยละ ๓ ของ

ผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ 
๑๒. บุคลากรหรือสวนงานไดรับรางวัลทางการวิจัยระดับภูมิภาคและระดับชาติ ปละ ๑ รางวัล 
๑๓. บุคลากรหรือสวนงานไดรับการยกยองทางการวิจัยรอยละ ๑ ของบุคลากรรวมทั้งวิทยาลัย 
๑๔. มีระบบฐานขอมูลงานวิจัย  
๑๕. มีหองปฏิบัติการวิจัยและเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิชาการหรือผูทรงคุณวุฒิประจําสวนงาน  
๑๖. มีระบบงานวิจัยตามวงจร PDCA 
 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนานักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยดานพระพุทธศาสนาท่ีครอบคลุมทุกกลุมความรูและ
สรางเครือขายความรวมมือนักวิจัยและการวิจัยระดับภูมิภาคและระดับชาติ  

มาตรการ 
๖.๑ พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยไมนอยกวารอยละ ๕๕ 
๖.๒ ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป 
๖.๓ ทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการวิจัยกับสถาบันระดับภูมิภาคและระดับชาติอยาง

นอย ๕ เครือขาย/แหง 
โครงการ/กิจกรรม 

๖.๑ โครงการระดมทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคทางพระพุทธศาสนา 
๖.๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทาง

พระพุทธศาสนา 



 

 สวนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ฯ 

 

๔๙ 

๖.๓ โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย 
๖.๔ โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๖.๕ โครงการสรางความรวมมือทางการวิจัย (MOU) 
 

กลยุทธท่ี ๗  สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับภูมิภาคและระดับชาติ  
มาตรการ 

๗.๑ ยกระดับมาตรฐานวารสารและบรรจุไวในบัญชีรายช่ือศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-
journal Citation Index : TCI) อยางนอย ๑ หัวเรื่องวารสาร 

๗.๒ จัดเวทีเผยแพรผลงานวิจัยระดับภูมิภาคและระดับชาติ ปละ ๑ ครั้ง 
โครงการ/กิจกรรม 

๗.๑ โครงการจัดทําวารสาร "บัณฑิตศึกษาปริทรรศน (วิทยาลัยสงฆนครสวรรค)" 
๗.๒ โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 
 
 

กลยุทธท่ี ๘  สงเสริมและสนับสนุนการนําองคความรูจากการวิจัยไปใชในการเรียนการสอน พัฒนาตน 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆท้ังในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

มาตรการ 
๘.๑ สงเสริมใหนําผลงานวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
๘.๒ สงเสริมใหนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาตน พัฒนางาน 
๘.๓ สงเสริมใหนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาสังคม และกิจการคณะสงฆ 

โครงการ/กิจกรรม 
๘.๑ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการนําองคความรูจากการวิจัยไปใชในการเรียนการสอน  
๘.๒ โครงการสงเสริมการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
๘.๓ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการนําองคความรูจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาสังคมและ

กิจการคณะสงฆ 
 

กลยุทธท่ี ๙  สงเสริมใหผลการวิจัยไดรับการอางอิง การนําเสนอ การนําไปใช การตีพิมพและไดรับ
รางวัลระดับภูมภิาคและระดับชาติ 

มาตรการ 
๙.๑ สงเสริมและสนับสนุนผลการวิจัยใหไดรับการอางอิง การนําเสนอ การนําไปใช การตีพิมพ 

และไดรับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
โครงการ/กิจกรรม 

๙.๑ โครงการสงเสริมใหผลการวิจัยไดรับการอางอิง การนําเสนอ การนําไปใช  และการตีพิมพ
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

 

กลยุทธท่ี ๑๐  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
มาตรการ 

๑๐.๑ จัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยตามมาตรฐานระดับชาติ 



 

 ๕๐ สวนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ฯ 

 

๑๐.๒ สงเสริมการจัดต้ังศูนยวิจัยประจําสวนงานระดับสถาบัน 
โครงการ/กิจกรรม 

๑๐.๑ โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
๑๐.๒ โครงการจัดต้ังศูนยวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๓  
การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนทุกระดับ 
 

เปาประสงค ๔ วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการทางดานพระพุทธศาสนาแก
สังคมและชุมชนทุกระดับ 

 

ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 
๒. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการวิชาการ 
๓. รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
๔. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการใหบริการวิชาการ 
๕. จํานวนคูมือหรือระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อบริการวิชาการ 
๖. จํานวนสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนเพื่อการบริการวิชาการ 
๗. จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ 
๘. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนการบริการวิชาการ 
๙. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามกระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
๑๐. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและแกไขปญหาใหเกิด

สันติสุขในสังคม 
 

กลยุทธท่ี ๑๑  พัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหสามารถบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสังคม   
ทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมาย 

มาตรการ 
๑๑.๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคล หนวยงานดานวิชาการและเผยแผพระพุทธศาสนาแกสังคม ทุกระดับ 

ทุกกลุมเปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

๑๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
๑๑.๒ โครงการอบรมวิทยากรแกนนําพระสอนศีลธรรมเพื่อปองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
๑๑.๓ โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) 
๑๑.๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๑๑.๕ โครงการเผยแผธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน 
๑๑.๖ โครงการอบรมพระนักเผยแผธรรม 



 

 สวนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ฯ 

 

๕๑ 

๑๑.๗ โครงการอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแกพระสังฆาธิการ 
๑๑.๘ โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
๑๑.๙ โครงการสรางสรรคเยาวชนไทยปนนํ้าใจสูวัยเรียน 
๑๑.๑๐ โครงการปนนํ้าใจจากรั้วมหาลัยสูวัยเริ่มเรียน 
๑๑.๑๑ โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 
๑๑.๑๒ โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต 
๑๑.๑๓ โครงการจิตสัมพันธเพื่อนองเพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
๑๑.๑๔ โครงการจัดทําวารสารวิชาการ 

 

กลยุทธท่ี ๑๒  จัดระบบขอมูลและระบบการจัดการทรัพยากรองคความรูเพ่ือถายทอดวิชาการท้ัง
ทรัพยากรบุคคล ทักษะชํานาญการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถสนองตอ
ความตองการไดตามเฉพาะกรณี 

มาตรการ 
๑๒.๑ จัดใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาองคความรูทรัพยากร

บุคคลมีการจัดเก็บและติดตามขอมูลดานการใหบริการวิชาการ 
๑๒.๒ จัดใหมีระบบการประเมินผลการดําเนินงานจากการใหบริการวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
๑๒.๑ โครงการจัดทําคูมือการใหบริการวิชาการแกสังคม 
๑๒.๒ โครงการพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนา 

 

กลยุทธท่ี ๑๓  พัฒนาและเปดหลักสูตร การอบรม หรือสัมมนา ใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยาง
คุมคา และยกระดับมาตรฐานการคณะสงฆ หรือสังคมคุณธรรม 

มาตรการ 
๑๓.๑ ทุกสวนจัดหลักสูตรเฉพาะดานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
๑๓.๒ ใหทุกสวนงานมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม 
๑๓.๑ โครงการจัดทําแผนการบริการวิชาการที่สงเสริมการคณะสงฆและสังคมคุณธรรม 

 

กลยุทธท่ี ๑๔  สงเสริมและสนับสนุนใหคณะสงฆ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีสวนรวมในกระบวน การจัดทําโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือความ
มั่นคงและความเขมแข็งของสังคม 

มาตรการ 
๑๔.๑ ใหภาครัฐ เอกชน ชุมชน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวม 

โครงการ/กิจกรรม 
๑๔.๑ โครงการจัดทําแผนการบริการวิชาการที่คณะสงฆ ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีสวนรวมเพื่อความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม 
 

กลยุทธท่ี ๑๕  สงเสริมใหมีความรวมมือในการบริการวิชาการอยางยั่งยืน ระหวางวิทยาลัยกับทุก
ภาคสวน และแสวงหาโจทยวิจัยเพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอน/ชี้นํา และ
แกปญหาใหเกิดสันติสุขในสังคม 



 

 ๕๒ สวนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ฯ 

 

มาตรการ 
๑๕.๑ สนับสนุนการจัดทําโครงการวิจัยที่ตอบสนองกับความตองการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
๑๕.๑ โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองกับความตองการพัฒนาและแกปญหาของชุมชน 
๑๕.๒ โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชนและสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๔  
การทํานบุํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนอยางยั่งยืน 
 

เปาประสงค ๕ วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูทางดานพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินอยางย่ังยืน 

 

ตัวชี้วัด 
๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒. รอยละของการรับรูและการยอมรับอัตลักษณ ภาพลักษณและผลงานอันทรงคุณคาของวิทยาลยั

สูสังคมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
๓. จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธเผยแพรอัตลักษณ ภาพลักษณและผลงานอันทรงคุณคาของ

วิทยาลัย 
๔. จํานวนรางวัลระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ ที่ วิทยาลัยไดรับจากการสรางเสริมอัตลักษณ 

ภาพลักษณ และผลงานอันทรงคุณคาของวิทยาลัย 
๕. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินงาน 
๗. ระดับความกาวหนาของการดําเนินการพัฒนาศูนยการเรียนรู 
๘. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ 
๙. รอยละของโครงการที่สงเสริมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
 
 
กลยุทธท่ี ๑๖  รณรงคใหนิสิตและบุคลากรมีความตระหนักในเรื่องการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และมีบทบาทในการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมรวมกับภาค
ประชาชน 

มาตรการ 
๑๖.๑ จัดใหมีระบบและกลไกเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณของ

วิทยาลัยและมีประโยชนโดยตรงตอสังคม 
๑๖.๒ มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการวิจัย การบริการวิชาการของแตละสวนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 



 

 สวนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ฯ 

 

๕๓ 

๑๖.๑ โครงการหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 
๑๖.๒ โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑๖.๓ โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปวัฒนธรรม 
๑๖.๔ โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันแมแหงชาติ 
๑๖.๕ โครงการเทศนมหาชาติ 
๑๖.๖ โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันปยมหาราช 
๑๖.๗  โครงการไหวครู 
๑๖.๘ โครงการสืบสานและอนุรักษประเพณีลอยกระทง 
 

กลยุทธท่ี ๑๗  วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา มรดกทางประเพณีวัฒนธรรมไทย   
ในระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 

มาตรการ 
๑๗.๑ เช่ือมโยงความรูทางดานพระพุทธศาสนาสูระดับชาติอันจะเปนกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
๑๗.๒ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมทางดานพระพุทธศาสนาในเชิงสรางสรรค 
๑๗.๓ สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 

โครงการ/กิจกรรม 
๑๗.๑ โครงการหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 
๑๗.๒ โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑๗.๓ โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปวัฒนธรรม 
๑๗.๔ โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันแมแหงชาติ 
๑๗.๕ โครงการเทศนมหาชาติ 
๑๗.๖ โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันปยมหาราช 
๑๗.๗  โครงการไหวครู 
๑๗.๘ โครงการสืบสานและอนุรักษประเพณีลอยกระทง 
 

กลยุทธท่ี ๑๘  พัฒนาพิพิธภัณฑ หอศิลปและผลงานบุรพาจารยใหเปนแหลงการเรียนรู 
มาตรการ 

๑๘.๑ เปนแหลงเรียนรูและขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมทางดานพระพุทธศาสนา 
โครงการ/กิจกรรม 

๑๘.๑ โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูทางดานพุทธศิลป 
๑๘.๒ โครงการประชาสัมพันธ ศูนยขอมูลเพื่ อการเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมทาง

พระพุทธศาสนาใหเปนที่รูจักและเปนมรดกของชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
 

กลยุทธท่ี ๑๙  สงเสริมใหนิสิตบุคลากรและชุมชนใหดํารงวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรการ 
๑๙.๑ พัฒนาใหทุกสวนงานพัฒนารูปแบบการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความหลากหลาย

ตอบสนองความตองการของชุมชน 



 

 ๕๔ สวนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ฯ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
๑๙.๑ โครงการไหวครู 
๑๙.๒ โครงการสืบสานและอนุรักษประเพณีลอยกระทง 
๑๙.๓ โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๕  
พฒันาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 
 

เปาประสงค ๖ วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัด 
๑. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาลัย 
๒. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรของสวนงาน 
๓. จํานวนแผนพัฒนาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
๔. ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามระบบและกลไกการติดตามประเมินผล 
๕. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับการศึกษาตอ/ฝกอบรม/ดูงาน/ประชุม/สัมมนาภายในประเทศ

หรือตางประเทศตออาจารยประจําทั้งหมด 
 ๖. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการศึกษาตอ/ฝกอบรม/ดูงาน/ประชุม/สัมมนา

ภายในประเทศหรือตางประเทศตอบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
 ๗. รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 ๘. รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
๙. ระดับความสําเร็จของการจัดสวัสดิการแกบุคลากร 
๑๐. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
๑๑. จํานวนฐานขอมูลที่ไดรับการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสําหรับผูบริหาร 
๑๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัย 
๑๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธทางดานการเงินและงบประมาณ 

 

กลยุทธท่ี ๒๐  พัฒนานโยบายและแผนการบริหารจัดการใหมีภาพลักษณ และอัตลักษณของวิทยาลัย 
มาตรการ 

๒๐.๑ จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และแผนปฏิบัติการ 
๒๐.๒ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

โครงการ/กิจกรรม 
๒๐.๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป  

 

กลยุทธท่ี ๒๑  พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 

๒๑.๑ จัดใหมีระบบและกลไกการติดตามประเมินผลทั้งดานวิชาการและการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม 

๒๑.๑ โครงการพัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา 



 

 สวนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ฯ 

 

๕๕ 

๒๑.๒ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธท่ี ๒๒  พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรใหมีความเปนสากล 
มาตรการ 

๒๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีคุณวุฒิเพิ่มสูงข้ึน 
๒๒.๒ สรางแรงจูงใจใหกับผูที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
๒๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนเพิ่มสูงข้ึน 

โครงการ/กิจกรรม 
๒๒.๑ โครงการศึกษาดูงานบุคลากร 
๒๒.๒ โครงการศึกษาดูงานตางประเทศของบุคคลากรและนิสิต 
๒๒.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการ 
๒๒.๔ โครงการอบรมเจาหนาที่การเงิน บัญชี และพัสดุ 
๒๒.๕ โครงการสงเสริมบุคลากรศึกษาตอ 

 
 
 
 
 

กลยุทธท่ี ๒๓  สงเสริมสวัสดิการบุคลากร 
มาตรการ 

๒๓.๑ สงเสริมการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
โครงการ/กิจกรรม 

๒๓.๑ โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร 
๒๓.๒ โครงการกีฬาบุคลากรวิทยาลัย 
๒๓.๓ โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
๒๓.๔ โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
๒๓.๕ โครงการกองทุนประกันสังคม 

 

กลยุทธท่ี ๒๔  พัฒนาทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพระดับสากล 

มาตรการ 
๒๔.๑ ปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารดานตางๆ ที่มีอยูแลวในปจจุบันใหมีความ

เช่ือมโยงครบถวนและเปนปจจุบันตอบสนองตอผูใชบริการ 
๒๔.๒ พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 

โครงการ/กิจกรรม 
๒๔.๑ โครงการจัดทําฐานขอมูลดานการติดตามประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานสําหรับ

ผูบริหาร 
๒๔.๒ โครงการจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
๒๔.๓ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ เชน อาคารเรียน อาคารสํานักงาน อาคารหอประชุม อาคาร

หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสาธารณูปโภค เปนตน 



 

 ๕๖ สวนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ฯ 

 

๒๔.๔ โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ 
 

กลยุทธท่ี ๒๕  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยใหมี
ภูมิคุมกัน 

มาตรการ 
๒๕.๑ จัดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธทางดานการเงินและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
๒๕.๑ โครงการจัดทําแผนการเงินและงบประมาณ 
 
 
 



 

 สวนที่ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ฯ 

 

๕๗ 

 



เปาหมายตัวช้ีวัด 
ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  
การผลิตบณัฑติและการพฒันาการจัดการเรียนการสอนที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
 

เปาประสงค ๑ 
  บัณฑิตที่ไดรับการศึกษาเปนผูมีภูมิคุมกัน มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบ       
มีทักษะวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร และการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดทุกแหงทั่วโลก 
 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธท่ี ๑ 

พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรใหมี คุณภาพ
ทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของ
ผูเรียนและสังคม 
 
 

๑ . ๑  วิ ท ย า ลั ย
ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ . 
ต าม ร อบ ร ะยะ เ วล าที่
กําหนด 
 

๑.๑ โครงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

๑.๒ โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของบัณฑิต
ที่ มี ต อ คุ ณ ภ า พ ข อ ง
หลักสูตร 
 

๑.๑ รอยละของ
จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ที่
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
กระบวนการ ในกา ร
พัฒนาและป รับปรุ ง
หลักสูตรตามแนวทาง
ป ฏิบั ติ ที่ กํ าห นด โดย
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

รอยละ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.๒ เรงรัดการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรเดิมให
การจัดการเรียนการสอนที่

๑.๓ โครงการสํารวจ
การมีงานทําของบัณฑิต 

๑.๔ โครงการสํารวจ

๑.๒ จํานวนหลักสูตร
ที่ทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของ

จํานวน/
หลักสูตร 

 

๑ ๔ ๓ ๑ N/A 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
สงเสริมการเรียนรูมากข้ึน ความพึงพอใจของผู ใ ช

บัณฑิต 
ผูเรียนและสังคม 

กลยุทธท่ี ๒ 
พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพของอาจารยให
มีความรูความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

๒.๑ สงเสริมสนับสนุน
ใหอาจารยมีคุณวุฒิเพิ่ม
สูงข้ึน 

๒.๒ สร างแรงจู งใจ
ใหกับผูที่มี คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 

๒ . ๓  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนใหอาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการใน
สัดสวนเพิ่มสูงข้ึน 

๒.๔ สรางแรงจูงใจให
อาจารยเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการในสั ดส วนเพิ่ ม
สูงข้ึน 
 

๒.๑ โครงการจัดทุน
สนับสนุนการ ศึกษาต อ
ระ ดับปริญญาเอกของ
บุคลากรสายวิชาการ 

 ๒ . ๒  กิ จ ก ร ร ม ใ ห
ความสําคัญกับการบรรจุ  
บุ ค ล า ก ร ส าย วิ ช าก า ร
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เปนลําดับตน 

๒.๓ โครงการพัฒนา
คณาจารยสู ตําแหนงทาง
วิชาการ 

 
 
๒.๔ กําหนดแนวทาง

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ใหผูกพันกับการพิจารณา
ความดีความชอบในรอบป 

๒ .๑  ร อยล ะขอ ง
อาจารยที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

๒ .๒  ร อยล ะขอ ง
อาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิ ช า ก า ร ต อ จํ า น ว น
อาจารยประจําทั้งหมด 

 

รอยละ 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 

๓๓ 

๘ 
 
 
 
 

๕๘ 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 

๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔ 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธท่ี ๓ 
พัฒนานิสิตและขยาย

๓ . ๑  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับส นุนกิ จกรรมการ

๓.๑ โครงการจัดต้ัง
ห น ว ย วิ ท ย บ ริ ก า ร /

๓.๑ จํานวนหนวย
วิทยบริการ หองเรียน

แหง 
 

N/A 
 

๑ 
 

N/A 
 

๑ 
 

๒ 
 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
โอกาสการศึกษาทางดาน
พระพุทธศาสนา (พุทธ
ศ า ส ต ร  ค รุ ศ า ส ต ร 
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร) 
 

พัฒนานิสิต เพื่อเพิ่มทักษะ 
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  แ ล ะ
สามารถปฏิบัติงานได 

๓ .๒  สนับส นุนการ
จัดต้ังหนวยวิทยบริการ 
หองเรียน วิทยาลัยสงฆ 
และวิทยาเขต เพื่อรองรับ
ก า ร ข ย า ย โ อ ก า ส ท า ง
การศึกษา 

 ๓.๓ สนับสนุนการ
จัดต้ังชมรมนิสิตและศิษยเกา 

 

หองเรียน/วิทยาลัยสงฆ/
วิทยาเขต 

๓.๒ โครงการเปดสอน
ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ ศ า ส ต ร
บัณฑิตสําหรับบรรพชิต
และคฤหัสถ 

๓.๓ โครงการเปดสอน
ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ ศ า ส ต ร
ม ห า บั ณ ฑิ ต สํ า ห รั บ
บรรพชิตและคฤหัสถ 

 
 
 
๓.๔ โครงการเปดสอน

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสําหรับบรรพชิต
และคฤหัสถ 

๓.๕ โครงการจัดหาทุน
และใหทุนการศึกษา 

๓ . ๖  โ ค ร ง ก า ร
ประชาสัมพันธและแนะ
แนวการศึกษา 

วิทยาลัยสงฆที่ไดรับการ
ยกฐานะสวนงาน 

๓ .๒  ร อยล ะขอ ง
นิสิตใหมที่ เพิ่มข้ึนตอป
การศึกษา 

๓.๓ จํานวนนิสิตที่
ไดรับทุนการศึกษา 

๓ .๔  ร อยล ะขอ ง
บัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ ไ ด ป ฏิบั ติ ศ าส นกิ จ 
งานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

 
๓ . ๕  จํ า น ว น

โรงเรียนสาธิตของสวน
งานที่รองรับการพัฒนา
และขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

 
 

รอยละ 
 
 

จํานวน 
 

รอยละ 
 
 
 
 
 

แหง 
 

 

 
 

๕ 
 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 

 
 

๕ 
 
 

๙๐ 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

N/A 
 

 
 

๕ 
 
 

๑๐๐ 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

N/A 
 

 
 

๕ 
 
 

๑๑๐ 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

N/A 
 

 
 

๕ 
 
 

๑๒๐ 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

๑ 
 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๓.๗ โครงการปฐมนิเทศ

และอบรมนิสิตใหม 
๓.๘ โครงการนิสิตดีมี

คุณธรรม 
๓.๙ โครงการศึกษาดู

งานของนิสิต 
๓.๑๐ โครงการฝ ก

ประสบการณวิชาชีพของนิสติ 
๓.๑๑ โครงการปฏิบัติ

วิปสสนากัมมัฎฐานของนิสิต 
๓.๑๒ โครงการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๓.๑๓ โครงการกีฬา

สัมพันธของนิสิต 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  

การผลิตบณัฑติและการพฒันาการจัดการเรียนการสอนที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
 

เปาประสงค ๒ 
  วิทยาลัยมุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม 
 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 



 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธ ๔ 

สงเสริมและพัฒนา
สื่อการเรียนรู และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห มี
คุณภาพและทันสมัย 
 

๔.๑ สนับสนุนการ
ผลิตและจัดพิมพหนังสือ/
ตํารา/เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

 
 
๔.๒ จัดใหมีการใช

ระบบ E-learning รวมกับ
การจัดการเรียนการสอน
อยางจริงจัง เพื่อใหนิสิตมี
ทักษะทางปญญาดวย
ตนเอง 

๔.๓ จัด ใหมี ระบบ
การบริ การขอมู ลทาง
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหนิสติ
ไดเขาถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

๔.๑ โครงการผลิตและ
พัฒนาตําราทางวิชาการ 

๔.๒ โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูเพื่อครู 

๔.๓ โครงการพัฒนา
ทรัพยากรการเรียนรู 

๔.๔ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใชระบบ
เทคโนโลยี 

๔.๕ โครงการพัฒนาสื่อ
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
อิเล็กทรอนิค (e-learning) 

๔.๖ โครงการพัฒนา
หองสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศ  

๔.๗ โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของนิสิตตอ
โสตทัศนูปกรณสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 

๔.๑ จํานวนรายวิชา
ที่มีแผนการสอนและ
เอกสารประกอบการ
สอนหรือ ตํ ารา  หรื อ
หนังสือ 

 
๔.๒ จํานวนรายวิชา

ที่มีการพัฒนาและผลิต
เปนสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

๔.๓ จํานวนรายวิชา
ที่มีการใช E-learning  

๔.๔ จํานวนรายวิชา
ที่มีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล 

๔.๕ รอยละความ
พึงพอใจของนิสิตตอ
โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

รายวิชา 
 
 
 
 
 

รายวิชา 
 
 
 

รายวิชา 
 

รายวิชา 
 
 

ระดับ 
 

๔ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

N/A 
 
 

๘๐ 
 
 

 

๔ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

N/A 
 
 

๘๐ 
 
 

 

๔ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

N/A 
 
 

๘๐ 
 
 

 

๔ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

N/A 
 
 

๘๐ 
 
 

 

๔ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

N/A 
 
 

๘๐ 
 
 

 

  
 
 

        



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 
 

กลยุทธท่ี ๕ 
สงเสริมและพัฒนา

วิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับ
ในการเปนศูนยกลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ  
 

๕.๑ ดําเนินการจัดหา
และพัฒนาพื้นที่สําหรับ
จั ด ต้ั ง วิ ท ย า ลั ย พุ ท ธ
ศาสตรนานาชาติ 

 ๕ . ๒  ดํ า เ นิ น ก า ร
จั ด ทํ า ผั ง แ ม บ ท ใ ห
สอดคลองกับขอจํ ากัด
ของที่ดินเพื่อรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต 
 

๕.๑ โครงการ ศึกษา 
วิเคราะหศักยภาพของพื้นที่
จัดต้ังวิทยาลัยพุทธศาสตร
นานาชาติ 

๕.๒ โครงการระดมทุน
ในการจัดต้ังและกอสราง
อาคารประกอบตางๆ ใน
วิ ท ย า ลั ย พุ ท ธ ศ า ส ต ร
นานาชาติ 

๕.๓ โครงการจัดทําผัง
แ ม บ ท วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ
นครสวรรค 

๕.๑ มีวิทยาลัยพุทธ
ศาสตรนานาชาติ 

๕ . ๒  มี ผั ง แ ม บ ท
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั้ ง
สวนกลาง วิทยาเขต
และวิทยาลัยสงฆ 
 

แหง 
 

เลม/ฉบับ 

N/A 
 

N/A 

N/A 
 

๑ 

N/A 
 

N/A 

N/A 
 

N/A 

๑ 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 



 

สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศกัยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดบัภูมิภาคและระดบัชาต ิ
 

เปาประสงคที ่๓  
  วิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนและเปนที่ยอมรบัในระดบัภูมิภาคและระดับชาต ิ
 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธท่ี ๖ 

พั ฒ น า นั ก วิ จั ย 
ผลิ ตผ ล งาน วิ จั ยด าน
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ที่
ครอบคลุมทุกกลุมความรู
และสรางเครือขายความ
รวมมือนักวิจัยและการ
วิจัยระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ 
 

๖.๑ พัฒนาบุคลากร
ดานการวิจัยไมนอยกวา
รอยละ ๕๕ 

๖.๒ ผลิตผลงานวิจัย
เพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป 

๖ . ๓  ทํ า ข อ ต ก ล ง
ความรวมมือทางวิชาการ
ดานการวิจัยกับสถาบัน
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ
ระดับชาติอยางนอย ๕ 
เครือขาย/แหง 

 

๖.๑ โครงการระดมทุน
วิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยและ
ง า น ส ร า ง ส ร ร ค ท า ง
พระพุทธศาสนา 

๖.๒ โครงการสัมมนา
เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
เทคนิคการเขียนงานวิจัย
หรืองานสร างสรรคทาง
พระพุทธศาสนา 

๖.๓ โครงการสนับสนุน
บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การวิจัย 

 
๖.๔ โครงการสนับสนุน

การ วิจัย เพื่ อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

๖.๕  โคร งการสร า ง
ความรวมมือทางการวิจัย 

๖.๑ จํานวนบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนั บสนุ น ได รั บการ
เสริมสรางศักยภาพดาน
การวิจัยไมนอยกวารอย
ละ ๕๕ ของบุคลากร
ทั้งหมด 

๖.๒ ผลงานวิจัย
เพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป 
ข อ ง ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น
ปงบประมาณที่ผานมา 

 
 
๖.๓ จํานวนเครือขาย

การวิจัยในระดับภูมิภาค
และระดับชาติ 

 
 

รอยละ 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 
 

จํานวน 

๕๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๑ 

๕๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๑ 

๕๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๒ 

๕๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๒ 

๕๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๒ 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
(MOU) 

กลยุทธท่ี ๗ 
ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร

เผยแพรผลงานวิจัยใน
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ
ระดับชาติ  
 

๗ . ๑  ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐานวารสารและ
บรรจุไวในบัญชีรายช่ือ
ศูน ย ดั ช นี ก า ร อ า ง อิ ง
ว า ร ส า ร ไ ท ย  ( Thai-
journal Citation Index 
: TCI) อยางนอย ๑ หัว
เรื่องวารสาร 

๗.๒ จัดเวทีเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค
และระดับชาติ ปละ ๑ ครั้ง 

 

๗.๑ โครงการจัดทํา
วารสาร  "บัณฑิต ศึกษา
ปริทรรศน (วิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค)" 

๗.๒ โครงการสัมมนา
เพื่อเผยแพรงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

๗.๑ จัดทําวารสาร 
สื่อสิ่งพิมพผลงานวิจัย
อยางนอย ๑ หัวเรื่องที่
ได รับการบรรจุ ไว ใน
บัญชีรายช่ือศูนย ดัชนี
การอางอิงวารสารไทย 
(Thai-journal Citation 
Index : TCI)  

๗.๒ เผยแพรผลงาน
ทางวิชาการและงาน
สรางสรรครอยละ ๕๐ 
ข อ ง ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น
ปงบประมาณ 

๗ . ๓  ส ร า ง เ ว ที
เ ผยแพร ง าน วิ จั ยทั้ ง
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ
ระดับชาติ 

จํานวน 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 

จํานวน 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
๑ 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
๑ 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
๑ 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
๑ 

กลยุทธท่ี  ๘ 
สงเสริมและสนับสนุน

การนําองคความรูจาก
การวิจัยไปใชในการเรียน

๘.๑ ส งเสริมให นํา
ผลงานวิจัยไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

๘.๒ ส งเสริมให นํา

๘.๑ โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการนําองค
ความรูจากการวิจัยไปใชใน
การเรียนการสอน  

๘.๑ การใชผลงาน 
วิจัยในการ เรียนการ
สอน รอยละ ๓๐ ของ
ผลงานวิจัยทั้งหมดใน

รอยละ 
 
 
 

N/A 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ก า ร ส อ น  พั ฒ น า ต น 
พัฒนางาน พัฒนาสังคม
และกิจการคณะสงฆทั้ง
ในระ ดับ ภูมิภาคและ
ระดับชาติ 
 

ผลงานวิจัยไปใชในการ
พัฒนาตน พัฒนางาน 

๘.๓ ส งเสริมให นํา
ผลงานวิจัยไปใชในการ
พัฒนาสังคม และกิจการ
คณะสงฆ 

 

๘.๒ โครงการสงเสริม
การใชประโยชนจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

๘.๓ โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการนําองค
ความรูจากการวิจัยไปใชใน
ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ
กิจการคณะสงฆ 

 

ปงบประมาณ  
๘.๒ การใชผลงาน 

วิจัยในการพัฒนางาน
ร อ ย ล ะ  ๒ ๐  ข อ ง
ผลงานวิจัยทั้งหมดใน
ปงบประมาณ  

๘.๓ การใชผลงาน 
วิจัยในการพัฒนาสังคม
ร อ ย ล ะ  ๑ ๐  ข อ ง
ผลงานวิจัยทั้งหมดใน
ปงบประมาณ  

 ๘.๔ การใชผลงาน 
วิ จั ย ใ น ก า ร พั ฒ น า
กิจการคณะสงฆรอยละ 
๑๐ ของผลงาน วิจั ย
ทั้งหมดในปงบประมาณ 

 
รอยละ 

 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 

รอยละ 

 
N/A 

 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๐ 

 
๒๐ 

 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๐ 

 
๒๐ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๐ 

 
๒๐ 

 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๐ 

 
๒๐ 

 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๐ 

กลยุทธท่ี ๙ 
สงเสริมใหผลการวิจยั

ได รับการอางอิ ง  การ
นําเสนอ การนําไปใช 
ก าร ตีพิ มพ และ ได รั บ
รางวัลระดับภูมิภาคและ

๙ .๑  ส ง เ ส ริ มแล ะ
สนับสนุนผลการวิจัยให
ได รับการอา งอิ ง  การ
นําเสนอ การนําไปใช การ
ตีพิมพ และไดรับรางวัล
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ

๙.๑ โครงการสงเสริม
ใหผลการ วิจัยได รับการ
อางอิง การนําเสนอ การ
นําไปใช  และการตีพิมพ
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ
ระดับชาติ 

๙ .๑  ผล งาน วิจั ย
ไดรับการอางอิงหรือ
ตีพิมพในระดับภูมิภาค
และระดับชาติ รอยละ 
๓  ข อ ง ผ ล ง า น วิ จั ย
ทั้งหมดในปงบประมาณ 

รอยละ 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ระดับชาติ 
 

ระดับชาติ 
 

 ๙.๒ บุคลากรหรือ
สวนงาน ไดรับรางวัล
ทา ง ก าร วิ จั ย  ร ะ ดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ 
ปละ ๑ รางวัล 

 
 
 
๙.๓ บุคลากรหรือ

สวนงานไดรับการยก
ยองทางการวิจัย รอย
ล ะ  ๑  ของบุ คลากร
รวมทั้งวิทยาลัย 

จํานวน 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 

กลยุทธท่ี ๑๐ 
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร

บ ริ ห า ร ก า ร จั ด ก า ร
งานวิจัยระดับภูมิภาค
และระดับชาติ 
 

๑๐.๑ จัดทํ าระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัยตาม
มาตรฐานระดับชาติ 

๑๐.๒ สงเสริมการ
จัดต้ังศูนยวิจัยประจําสวน
งานระดับสถาบัน 

 

๑๐.๑ โครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลงานวิจัย 

๑๐.๒ โครงการจัดต้ัง
ศูนยวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

 

๑ ๐ . ๑  มี ร ะ บ บ
ฐานขอมูลงานวิจัย  

๑๐.๒ มีหองปฏิบัติ 
การวิจัยและเจาหนาที่
วิจั ยหรื อ นัก วิชาการ
หรือผูทรงคุณวุฒิประจํา
สวนงาน  

๑๐.๓ มีระบบงาน
วิจัยตามวงจร PDCA 

ระบบ 
 
 
 
 

แหง 
 

ระบบ 

๑ 
 
 
 
 
๑ 
 
๑ 

๑ 
 
 
 
 
๑ 
 

N/A 

๑ 
 
 
 
 
๑ 
 

N/A 

๑ 
 
 
 
 
๑ 
 

N/A 

๑ 
 
 
 
 
๑ 
 

N/A 



 

 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ ๓ 

การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนทุกระดับ 
 

เปาประสงคที่ ๔ 
  วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการทางดานพระพุทธศาสนาแกสังคมและชุมชนทุกระดับ  
 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธท่ี ๑๑ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ใหสามารถบริการวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนาแก
สั ง คม  ทุ ก ร ะ ดับ  ทุ ก
กลุมเปาหมาย 
 

๑๑.๑ พัฒนาทรัพยากร
บุคคล หนวยงานดาน
วิ ช า ก า ร แ ล ะ เ ผ ย แ ผ
พระพุทธศาสนาแกสังคม 
ทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมาย 

 

๑๑.๑ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
บริการวิชาการแก ชุมชน
และสังคม 

๑๑.๒ โครงการอบรม
วิทยากรแกนนําพระสอน
ศีลธรรมเพื่อปองกันยาเสพ
ติดในโรงเรียน 

๑ ๑ . ๓  โ ค ร ง ก า ร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารกิจการคณะสงฆ 
(ป.บส.) 

๑ ๑ . ๑  จํ า น ว น
โครงการพัฒนาบุคลากร
ด า น ก า ร เ ผ ย แ ผ
พระพุทธศาสนา 

๑๑.๒ รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ใหบริการวิชาการ 

๑๑.๓ รอยละของ
งานบริการวิชาการแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด 

จํานวน 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 

รอยละ 
 

๑ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๙๐ 

๑ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๙๐ 

๑ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๙๐ 

๑ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๙๐ 

๑ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๙๐ 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 
๑๑.๔ โครงการอบรม

เ ชิงปฏิบั ติการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 

๑๑.๕ โครงการเผยแผ
ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน 

๑๑.๖ โครงการอบรม
พระนักเผยแผธรรม 

๑๑.๗ โครงการอบรม
ด าน ก า ร ใ ช เ ท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศแกพระสังฆาธิการ 

๑๑.๘ โครงการสัมมนา
ทางวิชาการ 

๑ ๑ . ๙  โ ค ร ง ก า ร
สร า งสรรค เยาวชนไทย   
ปนนํ้าใจสูวัยเรียน 

๑๑.๑๐ โครงการปน
นํ้าใจจากรั้วมหาลัยสูวัยเริ่ม
เรียน 

 
๑๑.๑๑ โครงการนิสิต

อาสาพัฒนาชุมชน 

 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑๑.๑๒ โครงการธรรม

สัญจรพัฒนาจิต 
๑๑.๑๓ โครงการจิต

สัมพันธเพื่อนองเพื่อถวาย
เปนพระราชกุศล 

๑๑.๑๔ โครงการจัดทํา
วารสารวิชาการ 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
จัดระบบขอมูลและ

ระบบการจัดการทรัพยากร
องคความรูเพื่อถายทอด
วิชาการทั้ งทรัพยากร
บุคคล ทักษะชํานาญการ 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให ส าม า รถส นอ งต อ
ความตอ งการได ตาม
เฉพาะกรณี 
 

๑๒ .๑  จั ด ให มีก าร
พัฒนาระบบฐานขอมูล
บู ร ณาก า รกั บ ศาส ตร
ส มั ย ให ม  พัฒ นาอ งค
ความรูทรัพยากรบุคคลมี
การจัดเก็บและติดตาม
ขอมูลดานการใหบริการ
วิชาการ 

 
 
๑๒.๒ จัดใหมีระบบ

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น จ า ก ก า ร
ใหบริการวิชาการ 

๑๒.๑ โครงการจัดทํา
คูมือการใหบริการวิชาการ
แกสังคม 

๑๒.๒ โครงการพัฒนา
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
และเผยแผพระพุทธศาสนา 

 

๑ ๒ . ๑  ร อ ย ล ะ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการ
ใหบริการวิชาการ 

๑๒.๒ จํานวนคูมือ
หรือระเบียบการปฏิบติังาน
เพื่อบริการวิชาการ 

๑๒.๓ จํานวนสถานี
วิทยุหรือสถานีโทรทัศน
เพื่อการบริการวิชาการ 

๑ ๒ . ๔  จํ า น ว น
ฐานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริการวิชาการ 

รอยละ 
 
 
 

จํานวน 
 
 

จํานวน 
 
 

จํานวน 

๘๐ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๘ 

๘๐ 
 
 
 

๑ 
 
 

N/A 
 
 

N/A 

๘๐ 
 
 
 

๑ 
 
 

N/A 
 
 

N/A 

๘๐ 
 
 
 

๑ 
 
 

N/A 
 
 

N/A 

๘๐ 
 
 
 

๑ 
 
 

N/A 
 
 

N/A 

กลยุทธท่ี ๑๓ ๑๓ .๑  ทุ ก ส วนจั ด ๑๓.๑ โครงการจัดทํา ๑๓.๑ ระดับความ ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
พั ฒ น า แ ล ะ เ ป ด

หลั กสู ต ร  กา ร อบ ร ม 
หรือสัมมนา ใหสามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดอยาง
คุ ม ค า  และยกร ะ ดับ
มาตรฐาน การคณะสงฆ 
หรือสังคมคุณธรรม 

หลักสูตรเฉพาะดาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

๑๓.๒ ใหทุกสวนงาน
มี ส ว น ร ว ม ต า ม ห ลั ก    
ธรรมาภิบาล 

 

แผนการบริการวิชาการที่
สงเสริมการคณะสงฆและ
สังคมคุณธรรม 

 

สําเร็จของการปฏิบั ติ
ตามแผนการบริการ
วิชาการ 

 

 

กลยุทธท่ี ๑๔ 
สงเสริมและสนับสนุน

ให คณะส งฆ  ภ าครั ฐ 
เ อ ก ช น  ชุ ม ชน  แ ล ะ
องค ก รป กครอง ส วน
ทอง ถ่ิน มีสวนรวมใน
ก ร ะบ วน  ก า ร จั ดทํ า
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
บริการวิชาการเพื่อความ
มั่นคงและความเขมแข็ง
ของสังคม 

๑ ๔ . ๑  ใ ห ภ า ค รั ฐ 
เ อ ก ช น  ชุ ม ช น  ห รื อ
อ ง ค ก ร ป ก คร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน มีสวนรวม 

 

๑๔.๑ โครงการจัดทํา
แผนการบริการวิชาการที่
คณะสงฆ ภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสวนรวมเพื่อ
ค ว า มมั่ น ค ง แ ล ะค ว า ม
เขมแข็งของสังคม 

 

๑๔.๑ ระดับความ 
สําเร็จของการปฏิบั ติ
ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร
บริการวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

 

ระดับ 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

กลยุทธท่ี ๑๕ 
ส ง เ สริ มให มีความ

รวมมือในการบริการ
วิ ช า ก า ร อ ย า ง ย่ั ง ยื น 

๑๕.๑ สนับสนุนการ
จั ดทํ า โ คร งกา ร วิจั ยที่
ต อ บ ส น อ ง กั บ ค ว า ม
ตองการพัฒนาและแกไข

๑๕.๑ โครงการบริการ
วิชาการที่ ตอบสนองกับ
ความตองการพัฒนาและ
แกปญหาของชุมชน 

๑๕.๑ รอยละของ
โครงการบริการวิชาการ
ที่ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต อ งก าร พัฒ นาแล ะ

รอยละ 
 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ระหวางวิทยาลัยกับทุก
ภาคสวน และแสวงหา
โจทยวิจัยเพื่อบูรณาการ
กับการเรียนการสอน/
ช้ีนํา และแกปญหาใหเกิด
สันติสุขในสังคม 

ปญหาชุมชน 
 

๑๕.๒ โครงการบูรณา
การงานบริการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาแกชุมชน
และสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

แกไขปญหาใหเกิดสันติ
สุขในสังคม 

 

 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ ๔ 

การทํานบุํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนอยางยั่งยืน 
 

เปาประสงคที่ ๕ 
  วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูทางดานพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืน  
 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธท่ี ๑๖ 

รณรงคใหนิสิตและ
บุคลากรมีความตระหนัก
ในเรื่องการทํานุบํารุ ง

๑๖.๑ จัดใหมีระบบ
และกลไกเพื่อการทํานุ
บํารุ ง ศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับอัตลักษณ

๑๖.๑ โครงการหลอ
เที ยนพรรษาและถวาย
เทียนพรรษา 

๑๖ .๒  โ ค ร ง ก า ร จั ด

๑๖.๑ ระดับความ 
สําเร็จของการดําเนินการ
ตามโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 
 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ศิลป วัฒนธรรมและมี
บทบาทในการสงเสริม 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาสังคมรวมกับ
ภาคประชาชน 
 

ข อ ง วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ มี
ประ โยชน โ ดยตรงต อ
สังคม 

๑๖.๒ มีการบูรณา
ก า ร ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับการ
วิจัย การบริการวิชาการ
ของแตละสวนงาน 

 

นิท ร ร ศกา ร เ น่ื อ ง ใน วัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

๑๖.๓ โครงการพัฒนา
สุนท รี ยภาพทา ง ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรม 

๑๖ .๔  โ ค ร ง ก า ร จั ด
กิ จ กร รม เ น่ื อ ง ใน วันแม
แหงชาติ 

 
๑๖.๕ โครงการเทศน

มหาชาติ 
๑๖ .๖  โ ค ร ง ก า ร จั ด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวัน
ปยมหาราช 

๑๖.๗  โครงการไหวครู 
๑๖.๘ โครงการสืบสาน

และอนุรักษประเพณีลอย
กระทง 

๑๖.๒ รอยละของ
ก า ร รั บ รู แ ล ะ ก า ร
ย อ ม รั บ อั ต ลั ก ษ ณ 
ภาพลักษณและผลงาน
อั น ท ร ง คุ ณ ค า ข อ ง
วิท ย าลั ย สู สั ง คมทั้ ง
ภายในและภายนอก
วิทยาลัย 

 
๑๖.๓ จํานวนครั้ง

ในการประชาสัมพันธ
เ ผ ยแพร  อั ต ลั กษณ 
ภาพลักษณและผลงาน
อันทรงคุณคาของวิทยาลัย 

๑๖.๔ จํานวนรางวัล
ระดับภูมิภาคหรือระดับ 
ชาติ ที่ วิทยาลัยไดรับ
จากก า รส ร า ง เ ส ริ ม   
อัตลักษณ ภาพลักษณ 
และผลงานอันทรงคุณคา
ของวิทยาลัย 

รอยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 
 
 
 
 

จํานวน 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๒ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๒ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๓ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๓ 

กลยุทธท่ี ๑๗ ๑๗.๑ เช่ือมโยงความรู ๑๗.๑ โครงการหลอ ๑ ๗ . ๑  จํ า น ว น จํานวน ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยเปนแหล ง

เรียนรูดานพระพุทธศาสนา 
ม ร ด ก ท า ง ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรมไทย ในระดับ
ทอง ถ่ิน ระดับภูมิภาค 
และระดับชาติ 
 

ทางดานพระพุทธศาสนา
สูระ ดับชาติอันจะเปน
กลไกในการทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
๑ ๗ . ๒  เ ผ ย แ พ ร

ศิลปวัฒนธรรมทางดาน
พระพุทธศาสนาในเชิง
สรางสรรค 

๑๗.๓ สงเสริมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในระดับทอง ถ่ิน ระดับ
ภูมิภาค และระดับชาติ 

 

เที ยนพรรษาและถวาย
เทียนพรรษา 

๑๗ .๒  โ ค ร ง ก า ร จั ด
นิท ร ร ศกา ร เ น่ื อ ง ใน วัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 
๑๗.๓ โครงการพัฒนา

สุนทรียภาพทางศิลปวัฒนธรรม 
๑๗ .๔  โ ค ร ง ก า ร จั ด

กิ จ กร รม เ น่ื อ ง ใน วันแม
แหงชาติ 

๑๗.๕ โครงการเทศน
มหาชาติ 

๑๗ .๖  โ ค ร ง ก า ร จั ด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวัน
ปยมหาราช 

๑๗.๗  โครงการไหวครู 
๑๗.๘ โครงการสืบสาน

และอนุรักษประเพณีลอย
กระทง 

โคร ง การ ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

๑๗.๒ รอยละของ
คาใชจายและมูลคาที่ใช
ในการทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมตองบดําเนินงาน 

 

 
 

รอยละ 
 

 
 

๑๐ 

 
 

๑๐ 

 
 

๑๐ 

 
 

๑๐ 

 
 

๑๐ 

กลยุทธท่ี ๑๘ 
พั ฒ น า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ  

๑ ๘ . ๑  เ ป น แ ห ล ง
เรียนรูและขอมูลทางดาน

๑๘.๑ โครงการพัฒนา
ศูนยการ เรียนรูทางด าน

๑๘.๑ ระดับความ 
ก า ว ห น า ข อ ง ก า ร

ระดับ 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ห อ ศิ ล ป แ ล ะ ผ ล ง า น
บุรพาจารยใหเปนแหลง
การเรียนรู 
 

ศิลปวัฒนธรรมทางดาน
พระพุทธศาสนา 

 

พุทธศิลป 
 
 
 ๑ ๘ . ๒  โ ค ร ง ก า ร

ประชาสัมพันธศูนยขอมูล
เพื่ อการ เ รียนรูทางด าน
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาใหเปนที่
รูจักและเปนมรดกของชาติ
ทั้ งในระ ดับ ภูมิภาคและ
ระดับชาติ 

ดําเนินการพัฒนาศูนย
การเรียนรู 

 

กลยุทธท่ี ๑๙ 
 ส ง เ ส ริ ม ใ ห นิ สิ ต

บุคลากรและชุมชนให
ดํารงวิถีชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑๙.๑ พัฒนาใหทุก 
สวนงานพัฒนารูปแบบ
ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป 
วั ฒ น ธ ร ร ม มี ค ว า ม
หลากหลายตอบสนอง
ความตองการของชุมชน 

 

๑๙.๑  โครงการไหวครู 
๑๙.๒ โครงการสืบสาน

และอนุรักษประเพณีลอย
กระทง 

๑๙ .๓  โ ค ร ง ก า ร จั ด
นิท ร ร ศกา ร เ น่ื อ ง ใน วัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

๑๙.๑ ระดับความ 
สําเร็จของการดําเนิน 
การตามโครงการ 

 ๑๙.๒ รอยละของ
โครงการที่สงเสริมและ
เผยแพรปรัชญาเศรษฐกจิ 
พอเพียง 

ระดับ 
 
 

รอยละ 
 

๑ 
 
 

๒๐ 

๒ 
 
 

๒๐ 

๓ 
 
 

๒๐ 

๔ 
 
 

๒๐ 

๕ 
 
 

๒๐ 

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
พฒันาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 
 

เปาประสงคที่ ๖ 
   วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กลยุทธท่ี ๒๐ 

พัฒนานโยบายและ
แผนการบริหารจัดการใหมี
ภ าพลั กษณ  แล ะ อั ต
ลักษณของวิทยาลัย 
 

๒๐.๑ จัดทําแผนพัฒนา 
วิทยาลัยระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการ 

 ๒๐.๒ ติดตามตรวจ 
สอบ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แล ะ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ 

 

๒๐.๑ โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/
แผนปฏิบัติการประจําป  

 

๒๐.๑ ระดับความ 
สําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาวิทยาลยั 

๒๐.๒ ระดับความ 
สําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตรของ
สวนงาน 

๒ ๐ . ๓  จํ า น ว น
แผนพัฒนาวิทยาลัยทั้ง
ระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว 

 

ระดับ 
 
 
 

ระดับ 
 
 
 

จํานวน 
 

๔ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๘ 

๕ 
 
 
 

๔ 
 
 
 

๔ 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๔ 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๔ 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๘ 

กลยุทธท่ี ๒๑ 
พัฒนาระบบและกลไก

การติดตามการประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒๑.๑ จัดใหมีระบบ
และกลไกการ ติดตาม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ทั้ ง ด า น
วิชาการและการบริหาร 

๒๑.๑ โครงการพัฒนา
ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ล ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๒๑.๒ โครงการประกัน

๒๑.๑ ระดับความ 
สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดําเนินการตามระบบ
และกลไกการติดตาม

ระดับ 
 

๔ ๕ ๕ ๕ ๕ 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 คุณภาพการศึกษา ประเมินผล 
กลยุทธท่ี ๒๒ 

พัฒนาและส งเสริ ม
ศักยภาพของบุคลากรใหมี
ความเปนสากล 
 

๒๒.๑ สงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรมี
คุณวุฒิเพิ่มสูงข้ึน 

 ๒๒.๒ สรางแรงจูงใจ
ใหกับผูที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 

 ๒๒.๓ สงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการใน
สัดสวนเพิ่มสูงข้ึน 

 

๒๒.๑ โครงการศึกษาดู
งานบุคลากร 

 ๒๒.๒ โครงการศึกษาดู
ง า น ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง
บุคคลากรและนิสิต 

 ๒๒.๓ โครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ
ปฏิบัติการ 

๒๒.๔ โครงการอบรม
เจ าหนาที่ การ เงิน บัญชี 
และพัสดุ 

๒๒.๕ โครงการสงเสริม
บุคลากรศึกษาตอ 

 

๒๒.๑ รอยละของ
อาจารยประจําที่ไดรับ
การศึกษาตอ/ฝกอบรม/
ดูงาน/ประชุม/สัมมนา
ภายในประเทศหรื อ
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  ต อ
อาจารยประจําทั้งหมด 

 ๒๒.๒ รอยละของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไดรับการศึกษาตอ/
ฝ ก อ บ ร ม / ดู ง า น /
ป ร ะ ชุ ม / สั ม ม น า
ภายในประเทศหรื อ
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  ต อ
บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด 

 ๒๒.๓ รอยละของ
บุคลากรประจําสาย
ส นั บ ส นุ น ที่ มี วุ ฒิ
การศึกษาในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน 

รอยละ 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ๒๒.๔ รอยละของ

บุ คลากรประจํ าสาย
ส นั บ ส นุ น ที่ ดํ า ร ง
ตําแหนงสูงข้ึน 

รอยละ 
 

N/A N/A ๓๔ ๑๐๐ ๑๐๐ 

กลยุทธท่ี ๒๓ 
ส ง เสริ มสวั ส ดิ การ

บุคลากร 

๒๓.๑ สงเสริมการจัด
สวัสดิการใหเปนไปตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

๒๓.๑ โครงการพัฒนา
ระบบสวัสดิการบุคลากร 

 ๒๓.๒ โครงการกีฬา
บุคลากรวิทยาลัย 

๒๓.๓ โครงการตรวจ
สุขภาพประจําป 

๒๓.๔ โครงการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 

๒๓.๕ โครงการกองทุน
ประกันสังคม 

๒๓.๑ ระดับความ 
สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร จั ด
สวัสดิการแกบุคลากร 

ระดับ 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

กลยุทธท่ี ๒๔ 
 พัฒนาทรัพยากรและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพระดับสากล 
 

๒๔.๑ ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสําหรับการ
บริหารดานตาง ๆ ที่มีอยู
แลวในปจจุบันใหมีความ
เช่ือมโยง ครบถวนและ
เปนปจจุบันตอบสนองตอ
ผูใชบริการ 

๒๔ .๒  พัฒนาแล ะ

๒๔.๑ โครงการจัดทํา
ฐานขอมูลดานการติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จใน
กา ร ดํ า เ นิน งานสํ าห รั บ
ผูบริหาร 

 ๒๔.๒ โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร

๒ ๔ . ๑  ร ะ ดั บ
ความสํ าเร็จของการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
แ ผ น พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

 ๒ ๔ . ๒  จํ า น ว น
ฐานขอมูลที่ไดรับการ

ระดับ 
 
 
 
 
 

จํานวน 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 

N/A 
 

๕ 
 
 
 
 
 

N/A 
 

๕ 
 
 
 
 
 

N/A 
 

๕ 
 
 
 
 
 

N/A 
 



 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ปรั บ ปรุ ง ทรั พ ยาก ร ที่
ส นั บส นุนกา รบ ริห า ร
จัดการ 

 

การพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒๔.๓ โครงการพัฒนา

อาคารสถานที่ เชน อาคาร
เรี ยน อาคารสํ า นัก ง าน 
อาคารหอประชุม อาคาร
หอสมุ ดและ เทคโนโล ยี
ส าร สนเ ทศ และ ระบ บ
สาธารณูปโภค เปนตน 

 
 ๒ ๔ . ๔  โ ค ร ง ก า ร

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
สถานที่ 

พัฒนาเพื่อการบริหาร
จัดการสําหรับผูบริหาร 

๒ ๔ . ๓  ร ะ ดั บ
ความสํ าเร็จของการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
แ ผ น พั ฒ น า ร ะ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
วิทยาลัย 

 

 
 

ระดับ 
 

 
 

๕ 

 
 

๕ 

 
 

๕ 

 
 

๕ 

 
 

๕ 

กลยุทธท่ี ๒๕ 
พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการทาง
การเงินและงบประมาณ
ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ใ ห มี
ภูมิคุมกัน 

๒๕ .๑  จั ด ให มีก าร
จั ด ทํ า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ
ทา งด านกา ร เ งิ น แล ะ
งบประมาณ 

 

๒๕.๑ โครงการจัดทํา
แ ผ น ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 

 

๒๕.๑ ระดับความ 
สําเร็จของการดําเนินการ 
ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ
ทางดานการเงินและ
งบประมาณ 

ระดับ 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖๐ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

๖๑ 

 



 

 ๖๒ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 



 

 สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

๖๓ 



 

 ๖๔ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 



 

 สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

๖๕ 



 

 ๖๖ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 



 

 สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

๖๗ 



 

 ๖๘ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 



 

 สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

๖๙ 



 

 ๗๐ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 



 

 สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

๗๑ 



 

 ๗๒ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 



 

 สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

๗๓ 



 

 ๗๔ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 



 

 สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

๗๕ 



 

 ๗๖ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 



 

 สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

๗๗ 



 

 ๗๘ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 



 

 สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

๗๙ 



 

 ๘๐ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 



 

 สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

๘๑ 



 

 ๘๒ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 



 

 สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

๘๓ 



 

 ๘๔ สวนที่ ๕ 
เปาหมายตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๖ 
การบริหารจัดการแผนพัฒนาวิทยาลยัสูการปฏิบัติ  

 
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ 

(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ผานกระบวนการจัดทําอยางบูรณาการ ทุกภาคสวน มีสวนรวมในการพัฒนา 
ต้ังแตการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวช้ีวัด ตลอดจน
เปาหมายการดําเนินการ มีโครงการและกิจกรรมประกอบชัดเจน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามแผนที่
แทจริง จําเปนจะตองแปลงออกเปนแผนยุทธศาสตรระดับสถาบันใหมีแผนปฏิบัติการประจําปของสวน
งาน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองทํา เวลาดําเนินการ ผูปฏิบัติ/ผูรับผิดชอบ งบประมาณดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด ทั้งน้ีโดยมีโครงสรางสวนงาน หนาที่ความรับผิดชอบ การนําเทคโนโลยีมาใชประกอบ มี
งบประมาณในการดําเนินงาน เปนตน การดําเนินการตามแผนพัฒนาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
กระบวนการบริหารนําแผนสูการปฏิบัติ คือ 

๑. ข้ันตอนการวางแผน (Plan or Planning) 
๒. ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation) 
๓. ข้ันตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ 
๔. ข้ันตอนปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) 

ข้ันตอนนับต้ังแตการจัดทําแผนเสร็จสิ้น จนถึงข้ันตอนการนําแผนไปใชในการปฏิบัติงาน จําเปน
อยางย่ิงที่วิทยาลัยจะตองรวมมือกันอยางใกลชิด เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการทุกระดับแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ทั้งผูจัดทําโครงการตางๆ ผูตรวจสอบและประเมินผล ผู
ปรับปรุงมาตรฐานขององคกร เน่ืองจากบุคคลเหลาน้ีจะตองเขาใจเรื่องแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การอยางชัดเจนและแนะนําบุคคลอื่นได เพราะคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยอมข้ึนอยูกับ
ระดับของความรูความเขาใจในแผน 

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ประกอบดวย ๒ สวน คือ 
๑. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนปฏิบัติการจะเปนแผนที่ถูกกําหนดข้ึนโดย

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการตางๆ ที่มีเปาหมายสอดคลองกับเปาประสงคและแผนกลยุทธ
ที่กําหนดไว โดยทั่วไปแลวการกําหนดแผนปฏิบัติการจะเปนรายป โดยหนวยปฏิบัติจะตองกําหนดให
เห็นถึงความสัมพันธของผลงานที่จะเกิดข้ึนอยางนอย ๒ ระดับ ไดแก ผลผลิต (Output) และผลลัพธ 
(Outcome) โดยใชกรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ (Logical Framework Project Planning) 
ซึ่งเปนการช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธของเปาหมายเชิงกลยุทธ (ในระดับตางๆ) ตัวช้ีวัดความสําเร็จและ
ทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน 

๒. การปฏิบัติการ (Take Action) การปฏิบัติการเปนกระบวนการดําเนินการตามแผนงาน 
งาน/โครงการ และกิจกรรมที่กําหนดไว โดยทั่วไปจะมี ๒ สวน คือ 

๒.๑ การปฏิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามกลยุทธของแผนฯ เพื่อดําเนินการจัดทํา
ผลผลิตหรือใหบริการแกผูรับบริการ 

๒.๒ การปฏิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ ที่เปนพันธกิจสนับสนุน ไดแก การจัดการ
ความรู (Knowledge Management) ในองคกร หรือการพัฒนาองคกรและการจัดการ (Management 



 

 ๘๖ สวนที่ ๖ 
การบริหารจัดการแผนพัฒนาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 

 

Development) เพื่อชวยเสริมสรางขีดสมรรถนะการเรียนรูใหองคกรมีความพรอมที่จะปรับปรุงตนเอง 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อมุงใหเกิดความสําเร็จตามแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) น้ี 
จะตองดําเนินการทําความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนการนําแผนสูการปฏิบัติแกบุคลากรในสวนงาน โดยการ
ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติที่สรางองคความรูในการบริหารแกผูที่เกี่ยวของ และ
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ที่เช่ือมโยงกันต้ังแตแผนพัฒนาหลักจนถึงแผนพัฒนา
ระดับสวนงานใหมีความเช่ือมโยงเปนไปในทิศทางเดียวกัน จากน้ันจะตองสรางระบบการติดตาม
ประเมินผล ที่สอดคลองกับตัวช้ีวัดความสําเร็จซึ่งเปนกลไกความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผน หรือ
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหเช่ือมโยงกันโดยการสรุปเปนรายงาน ประชาสัมพันธใหแกองคกร 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

คําสั่งวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
ท่ี  ๐๐๙ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการแผนพัฒนาวิทยาลยัสงฆนครสวรรค ระยะท่ี ๑๑ 

 

 เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแตงต้ัง ผูมีรายนามทายคําสั่งน้ี เปนคณะกรรมการอํานวยการแผนพัฒนา
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ ประกอบดวย 

๑. ศ.ดร.กาญจนา  เงารงัษี  ที่ปรกึษา 
๒. นายสัมฤทธ์ิ  พันธุคา  ที่ปรกึษา 
๓. ผศ.ประทปี  แกวเหล็ก  ที่ปรกึษา 
๔. พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.  ประธานกรรมการ 
๕. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ  รองประธานกรรมการ 
๖. นายรุงอรุณ  อบเชย  รองประธานกรรมการ 
๗. พระราชวชิรเมธี, ดร.  กรรมการ 
๘. พระโสภณวราภรณ, ดร.  กรรมการ 
๙. พระครูวิโชติสกิขกิจ  กรรมการ 
๑๐. พระมหาวรัญู  วรฺู, ดร.  กรรมการ 
๑๑. ผศ.ดร.สุพรต  บุญออน  กรรมการ 
๑๒. ผศ.อานนท  เมธีวรฉัตร  กรรมการ 
๑๓. นายเนาวรัตน  หอมขจร  กรรมการ 
๑๔. นายศศิกิจจ  อ่ําจุย  กรรมการ 
๑๕. ผศ.ดร.วรกฤต  เถ่ือนชาง  กรรมการ 
๑๖. นางสาวกาญจนาณัฐ  ชนะศักด์ิ  กรรมการ 
๑๗. นายธีรพันธ  เชิญรัมย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. พระมหาญาณันธร  จรณธมฺโม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๙. พระมหานคร  วชิรเมธี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 มีหนาท่ี  
  ๑. อํานวยการและแกไขปญหาอุปสรรคใหแกคณะกรรมการดําเนินงานแผนพัฒนา
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ และคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ 
  ๒. พิจารณาเพื่ออนุมัติแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ เมื่อพิจาณาแลวไม
เห็นควรอนุมัติ ใหสงกลับคืนพรอมคําแนะนํา เพื่อใหทางคณะกรรมการดําเนินงานแผนพัฒนาวิทยาลัย



 

 ๘๘ ภาคผนวก 
 

 

สงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ นํากลับไปปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ ถาพิจารณาแลวอนุมัติ ใหนําเสนอราง
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ ตอคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆนครสวรรค เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 
 ทั้งน้ี  ใหมีผลยอนหลงัต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔  เปนตนไป 
 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

 
(พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

คําสั่งวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
ท่ี ๐๑๐ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะท่ี ๑๑ 

 

 เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 



 

 
ภาคผนวก 

 
 
 

๘๙ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแตงต้ัง ผูมีรายนามทายคําสั่งน้ี เปนคณะกรรมการดําเนินงานแผนพัฒนา
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑  ประกอบดวย 

๑. พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.  ประธานกรรมการ 
๒. นายรุงอรุณ  อบเชย  รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ  รองประธานกรรมการ 
๔. พระราชวชิรเมธี, ดร.  กรรมการ 
๕. พระครูวิโชติสกิขกิจ  กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.สุพรต  บุญออน  กรรมการ 
๗. พระโสภณวราภรณ, ดร.  กรรมการ 
๘. พระมหาวรัญู  วรฺู, ดร.  กรรมการ 
๙. ผศ.อานนท  เมธีวรฉัตร  กรรมการ 
๑๐. นายเนาวรัตน  หอมขจร  กรรมการ 
๑๑. นายศศิกิจจ  อ่ําจุย  กรรมการ 
๑๒. นางสาวกาญจนาณัฐ  ชนะศักด์ิ  กรรมการ 
๑๓. ผศ.ดร.วรกฤต  เถ่ือนชาง  กรรมการ 
๑๔. พระศรสีุทธิพงศ  กรรมการ 
๑๕. พระครูนิวิฐศีลขันธ  กรรมการ 
๑๖. พระครสูิริคีรีรกัษ  กรรมการ 
๑๗. พระครสูิริภูรินิทัศน  กรรมการ 
๑๘. พระมหาไฮ  ธมฺมเมธี  กรรมการ 
๑๙. นายวัฒนะ  กัลยาณพัฒนกลุ  กรรมการ 
๒๐. นายศิริโรจน  นามเสนา  กรรมการ 
๒๑. นายกิตติพัฒน  รัศม ี  กรรมการ 
๒๒. นายสิ้นศึก  มุงคุณ  กรรมการ 
๒๓. นางสาวอนงคนาฎ  แกวไพฑูรย  กรรมการ 
๒๔. นางสาวพูลลาภ  จันทรเฉลิม  กรรมการ 
๒๕. นางสาวสริิกร  นวมนาค  กรรมการ 
๒๖. นายนิรันดร  คงเวียง  กรรมการ 
๒๗. พระครปูลัดสมหมาย  กตปฺุโญ  กรรมการ 
๒๘. พระเอกรัตน  สุทฺธิญาโณ  กรรมการ 
๒๙. นายดิเรก  ดวงลอย  กรรมการ 
๓๐. นายณฐพัชร  แนมบัว  กรรมการ 
๓๑. นางณภัชนันท  คลังแสง  กรรมการ 
๓๒. นางสาวอมราวดี  ชนะศักด์ิ  กรรมการ 
๓๓. นางสาวณฐยา  ราชสมบัติ  กรรมการ 
๓๔. นางสาวกันตนิษา  สวางย่ิง  กรรมการ 
๓๕. นายทรงเกียรต์ิ  เมนสุวรรณ  กรรมการ 



 

 ๙๐ ภาคผนวก 
 

 

๓๖. นางสาวกัญณัฏฐ  เอี่ยมนอย  กรรมการ 
๓๗. นางสาวชฎาภัทร  เปยมอินทร  กรรมการ 
๓๘. นายกิติภูมิ  พุมเจรญิ  กรรมการ 
๓๙. นางธนพร  เครือษา  กรรมการ 
๔๐. นางจารุณี  บุญออน  กรรมการ 
๔๑. นางสาวเนตรทราย  สมถะธัญกรณ  กรรมการ 
๔๒. พระมหาประคอง  ถิรญาโณ  กรรมการ 
๔๓. นางสาวอนุธิดา  วิลพรรณ  กรรมการ 
๔๔. พระครูศรีวชิรสุนทร  กรรมการ 
๔๕. ดร.สมบรูณ  เดชะผล  กรรมการ 
๔๖. พระมหาเพชร  เขมทตฺโต  กรรมการ 
๔๗. นายณัฐสันต  นันทวัฒน  กรรมการ 
๔๘. พระวิทวัฒน  วฑฺฒธมฺโม  กรรมการ 
๔๙. นางสาววรรณวรางค  โพธิคามบํารุง  กรรมการ 
๕๐. นายธีรพันธ  เชิญรัมย  กรรมการและเลขานุการ 
๕๑. พระมหาญาณันธร  จรณธมฺโม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๒. พระมหานคร  วชิรเมธี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 มีหนาท่ี  
  ๑. กําหนดแผนงาน นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัด ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ 
  ๒. เสนอรางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ ตอคณะกรรมการอํานวยการ
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 
 ทั้งน้ี  ใหมีผลยอนหลงัต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔  เปนตนไป 
 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

 
(พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก 

 
 
 

๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คําสั่งวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
ท่ี ๐๑๑ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะท่ี ๑๑ 

 

 เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแตงต้ัง ผูมีรายนามทายคําสั่งน้ี เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค ระยะที่ ๑๑  ประกอบดวย 

๑. พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.  ที่ปรกึษา 
๒. นายรุงอรุณ  อบเชย  ที่ปรกึษา 
๓. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ  ที่ปรกึษา 
๔. นายธีรพันธ  เชิญรัมย  ประธานกรรมการ 
๕. นางสาวกาญจนาณัฐ  ชนะศักด์ิ  รองประธานกรรมการ 
๖. พระครูศรีวชิรสุนทร  กรรมการ 
๗. ดร.สมบรูณ  เดชะผล  กรรมการ 
๘. พระเอกรัตน  สุทฺธิญาโณ  กรรมการ 
๙. นายดิเรก  ดวงลอย  กรรมการ 
๑๐. นายณฐพัชร  แนมบัว  กรรมการ 
๑๑. นางณภัชนันท  คลังแสง  กรรมการ 
๑๒. นางสาวอมราวดี  ชนะศักด์ิ  กรรมการ 
๑๓. นางสาวณฐยา  ราชสมบัติ  กรรมการ 



 

 ๙๒ ภาคผนวก 
 

 

๑๔. นางสาวกันตนิษา  สวางย่ิง  กรรมการ 
๑๕. นายทรงเกียรต์ิ  เมนสุวรรณ  กรรมการ 
๑๖. นางสาวกัญณัฏฐ  เอี่ยมนอย  กรรมการ 
๑๗. นางสาวชฎาภัทร  เปยมอินทร  กรรมการ 
๑๘. นางจารุณี  บุญออน  กรรมการ 
๑๙. นางสาวเนตรทราย  สมถะธัญกรณ  กรรมการ 
๒๐. พระมหาประคอง  ถิรญาโณ  กรรมการ 
๒๑. นางสาวอนุธิดา  วิลพรรณ  กรรมการ 
๒๒. พระมหาเพชร  เขมทตฺโต  กรรมการ 
๒๓. นายณัฐสันต  นันทวัฒน  กรรมการ 
๒๔. พระวิทวัฒน  วฑฺฒธมฺโม  กรรมการ 
๒๕. นางสาววรรณวรางค  โพธิคามบํารุง  กรรมการ 
๒๖. พระมหาญาณันธร  จรณธมฺโม  กรรมการและเลขานุการ 
๒๗. พระมหานคร  วชิรเมธี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 มีหนาท่ี  
  ๑. รวบรวมขอมูลและจัดทํารางแผนพัฒนาวิทยาลยัสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ 
  ๒. จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ ฉบับสมบูรณตอไป 
 
 ทั้งน้ี  ใหมีผลยอนหลงัต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔  เปนตนไป 
 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

 
(พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ภาคผนวก 

 
 
 

๙๓ 

 

 

 

 

 
 
 

มติการประชุม 
ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่วิทยาลัยสงฆนครสวรรค (สวนกลาง) 

และหนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ หองประชุมอาคารเรยีนหลวงพอคณู ปริสุทฺโธ (๒๒๐๙) วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะท่ี ๑๑  
  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 นายรุงอรุณ อบเชย รองผูอํานวยการฝายวางแผนและวิชาการ เสนอวา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ข้ึน โดยไดดําเนินการรวมกันประชุมเชิงปฏิบัติการและ
ประชุมกลุมยอยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ประกอบดวย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ตามลําดับ บัดน้ี ฝายวางแผนและวิชาการไดดําเนินการปรับแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ 
๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามคําแนะนําของคณะกรรมการเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุม
ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่วิทยาลัยนครสวรรค (สวนกลาง) และหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ
นครสวรรคเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ และใหปรับเพ่ิมวิสัยทัศน นําเขาสูวาระการประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆนครสวรรค เพ่ือขออนุมัติใชตอไป 

 

รับรองตามน้ี 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

 



 

 ๙๔ ภาคผนวก 
 

 

 
 

มติคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันเสารที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ หองประชุมอาคารเรียนหลวงพอคณู ปริสุทฺโธ (๒๑๐๓) วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะท่ี ๑๑  
  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 นายรุงอรุณ อบเชย กรรมการจากคณาจารยประจํา เสนอวา ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ข้ึน โดยไดดําเนินการรวมกันประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุม
ยอยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ประกอบดวย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ครั้งที่ 
๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามลําดับ 
 ในคราวประชุมผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่วิทยาลัยสงฆนครสวรรค (สวนกลาง) และ
หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะที่ ๑๑  
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติ 

 
 

รับรองตามน้ี 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

ประธานคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ภาคผนวก 

 
 
 

๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๙๖ ภาคผนวก 
 

 



 

 
ภาคผนวก 

 
 
 

๙๗ 



 

 ๙๘ ภาคผนวก 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา-แผนปฏิบัติการประจําป 

ระหวางวันท่ี ๒๗ - ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ณ หองประชุมอาคารเรียนหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ภาคผนวก 

 
 
 

๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปด โดย พระสุวรรณเมธาภรณ, ผศ. 
รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๐๐ ภาคผนวก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก 

 
 
 

๑๐๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๐๒ ภาคผนวก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก 

 
 
 

๑๐๓ 

บรรยากาศการประชุมยอย 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค, หนวยวิทยบรกิารฯ จังหวัดอุทัยธานี, 

หนวยวิทยบรกิารฯ จังหวัดกําแพงเพชร และหนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) วิทยาลัยสงฆนครสวรรค (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 

 เปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน โดยเนนฐานความรูพระพุทธศาสนาบรูณาการกับศาสตรสมยัใหม เพื่อสรางภูมิคุมกันและพัฒนาสังคมสูความยั่งยืน 

ปร
ะเ

ด็น
ยุท

ธศ
าส

ตร
          

บริหารจัดการศกึษาใหมคีุณภาพและ
มาตรฐาน 

 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองค
ความรูทางพระพุทธศาสนา 

 บริการวิชาการแกสังคมและชุมชนทุก
ระดับ 

 

 ทํานุบาํรุงพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

 พัฒนาระบบบริหารใหมีคุณภาพ
ภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

         

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

บัณฑติมภีูมคิุมกันมคีุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะ เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบตัิงานไดทุกแหง 

 ผลงานวจิัยไดรับการเผยแพร 
นําไปใชประโยชนได 

 เปนแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนา 

 เปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 

 ระบบการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

         
รูปแบบการเรียนการสอนที่มคีุณภาพ         

         

คุณ
ภา

พ
กา

รใ
หบ

ริก
าร

 -พัฒนาปรับปรุงหลกัสตูรใหมีคุณภาพ 
-พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพของ 
 อาจารย 
-สงเสริมและพัฒนาวิทยาลัยใหเปนที ่
 ยอมรับ 

 งานวิจัยดานพระพุทธศาสนาที ่
ครอบคลมุทุกกลุมความรู 

 บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาทุก
ระดับ ทุกกลุมเปาหมาย 

 แหลงมรดกทางประเพณีวัฒนธรรมไทย
ระดับทองถิ่น ระดบัภูมภิาค และ

ระดับชาต ิ

 นโยบายและแผนการบริหารจดัการ
ภายใตภาพลักษณและอตัลักษณ 

         

  ป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
กา

ร
ปฏิ

บัติ
รา

ชก
าร

 

พัฒนานิสติและขยายโอกาสทางดาน
การศกึษา 

 -สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย 
-สงเสริมการนํางานวิจัยไปใชในการ 
  เรียนการสอน 
-สงเสริมผลการวิจัย 

 -พัฒนาและเปดหลกัสูตร การอบรม   
  สัมมนา 
-สงเสริมการมีสวนรวมใน  
 กระบวนการจัดทาํโครงการ   
 กิจกรรมบริการวิชาการ 

 รณรงคใหนิสิตบคุลากรมคีวามตระหนกั
ในการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

 สงเสริมสวัสดิการบคุลากร 

         

กา
รพั

ฒ
นา

อง
คก

าร
 สงเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรูและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พัฒนาระบบการบริหารการจดัการ

งานวิจัย 
 จัดระบบขอมูลและระบบการจดัการ

ทรัพยากรองคความรู เพ่ือถายทอด
วิชาการ 

 พัฒนาพิพิธภัณฑ หอศิลป และผลงาน
บุรพาจารย 

 -พัฒนาระบบกลไกการตดิตามการ 
 ประเมินผลอยางมปีระสิทธิภาพ 
-พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร 
 จัดการทางการเงิน 

 



ความเชื่อมโยงระหวางปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
และกลยุทธของแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ระยะท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 

ปรัญญา จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการณกบัศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสงัคม 
            

วิสัยทัศน เปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน โดยเนนฐานความรูพระพุทธศาสนาบรูณาการกับศาสตรสมัยใหม เพื่อสรางภูมิคุมกันและพัฒนาสังคมสูความย่ังยืน 
            

พันธกิจ มุงเนนการสรางบัณฑิตใหมีภูมิคุมกัน มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทาง
ปญญา มีทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทกัษะการ
วิเคราะหเชิงคณิตศาสตร และการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานไดทกุแหงทั่วโลก 

 มุงสงเสริมการศึกษา คนควาวิจัย
ใหกาวไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการดานพระพุทธศาสนา 

เพื่อสรางองคความรูใหมในการ
พัฒนามนุษย สังคมและ

สิ่งแวดลอม ใหอยูรวมกันไดอยาง
สมดุลและสันตสิุข รวมทั้งการ
สรางเครือขายกบัสถาบันที่มี
ช่ือเสียงทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของนักวิจัยใหนําไปสูความเปน

สากล 

 มุงเนนการใหบรกิารทางวิชาการ
ในรปูแบบทีห่ลากหลาย มีการ

บริหารเพื่อใหพัฒนา
พระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน มีความมุงม่ันในการ

ใหบริการวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาแกคณะสงฆและ
สังคม รวมทั้งสงเสริมการเรียนรู 
และความรวมมืออันดีระหวาง

พุทธศาสนิกชนในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

 มุงสงเสริมการศึกษาผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวม

ในประชาคมโลกดาน
พระพุทธศาสนา โดยการทํานุ

บํารงุศิลปวัฒนธรรมของ
สังคมไทย เปนรากฐานของการ

พัฒนาอยางมีคุณภาพ เพื่อ
นําไปสูการรกัษาความแตกตาง

ทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกัน
ในประชาคมโลกอยางมี

เอกลักษณและศักดิ์ศรี เพื่อเปน
การสรางวัฒนธรรมและคานิยมที่
พึงประสงคใหเกิดข้ึนกับบุคคล 

องคกรและสังคม 

 ปรับปรุงโครงสรางองคกร 
ปรับปรุงกฎระเบียบ การ

บริหาร และพัฒนาบุคลากร 
ใหเกิดการบรหิารการ

เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลกัการ
บริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

 

            

ประเด็นยุทธศาสตร การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองค
ความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย

ทางพระพทุธศาสนาระดับ
ภูมิภาคและระดับชาต ิ

 การบริการวิชาการแกสงัคมและ
ชุมชนทุกระดับ 

 การทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน

อยางย่ังยืน 

 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภบิาล 

            

เปาประสงค บัณฑิตที่ไดรับการศึกษาเปนผูมี
ภูมิคุมกัน  มีคุณธรรม จริยธรรม 

ทักษะทางปญญา มีทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล มี

ความรับผิดชอบ มีทกัษะวิเคราะห
เชิงคณิตศาสตร และการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานไดทกุ

แหงทั่วโลก 

 วิทยาลัยมุงพัฒนารปูแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสากล สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของ

สังคม 

 วิทยาลัยมีผลงานวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาที่ไดรับการ

เผยแพร นําไปใชประโยชนและ
เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

และระดับชาติ 

 วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูและ
ใหบริการวิชาการทางดาน

พระพุทธศาสนาแกสังคมและ
ชุมชนทุกระดับ 

 วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูทางดาน
พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ินอยางย่ังยืน 

 วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลัก    

ธรรมาภิบาล 

            

กลุยุทธ ๑. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและสังคม 
๒. พัฒนาและเสริมสราง

 ๑. สงเสริมและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหมี
คุณภาพและทันสมัย 
๒. สงเสริมและพัฒนาวิทยาลัย

 ๑. พัฒนานักวิจัย ผลิตผล
งานวิจัยดานพระพุทธศาสนาท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมความรูและ
สรางเครือขายความรวมมือ
นักวิจัยและการวิจัยระดับ

 ๑. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให
สามารถบริการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาแกสังคมทุก
ระดับ ทุกกลุมเปาหมาย 
๒. จัดระบบขอมูลและระบบการ

 ๑. รณรงคใหนิสิตและบุคลากร
มีความตระหนักในเร่ืองการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และมี
บทบาทในการสงเสริม ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา

 ๑. พัฒนานโยบายและ
แผนการบริหารจัดการใหมี
ภาพลักษณ และอัตลักษณ
ของวิทยาลัย 
๒. พัฒนาระบบและกลไก



 
ศักยภาพของอาจารยใหมีความรู
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนานิสิตและขยายโอกาส
การศึกษาทางดาน
พระพุทธศาสนา (พุทธศาสตร 
ครุศาสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) 

ใหเปนท่ียอมรับในการเปน
ศูนยกลางการศึกษาระดับ
นานาชาติ 

ภูมิภาคและระดับชาติ 
๒. สงเสริมใหมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ 
๓. สงเสริมและสนับสนุนการนํา
องคความรูจากการวิจัยไปใชใน
การเรียนการสอน พัฒนาตน 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
กิจการคณะสงฆท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ 
๔. สงเสริมใหผลการวิจัยไดรับ
การอางอิง การนําเสนอ การ
นําไปใช การตีพิมพและไดรับ
รางวัลระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ 
๕. พัฒนาระบบการบริหารการ
จัดการงานวิจัยระดับภูมิภาค
และระดับชาติ 

จัดการทรัพยากรองคความรู
เพ่ือถายทอดวิชาการท้ัง
ทรัพยากรบุคคล ทักษะชํานาญ
การ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหสามารถสนองตอความ
ตองการไดตามเฉพาะกรณี 
๓. พัฒนาและเปดหลักสูตรการ
อบรม หรือสัมมนา ใหสามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดอยางคุมคา 
และยกระดับมาตรฐานการคณะ
สงฆ หรือสังคมคุณธรรม 
๔. สงเสริมและสนับสนุนให
คณะสงฆ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการเพ่ือความม่ันคงและ
ความเขมแข็งของสังคม 
๕. สงเสริมใหมีความรวมมือใน
การบริการวิชาการอยางยั่งยืน 
ระหวางวิทยาลัยกับทุกภาคสวน 
และแสวงหาโจทยวิจัยเพ่ือ
บูรณาการกับการเรียนการสอน/
ช้ีนํา และแกปญหาใหเกิดสันติ
สุขในสังคม 

สังคมรวมกับภาคประชาชน 
๒. วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู
ดานพระพุทธศาสนา มรดกทาง
ประเพณีวัฒนธรรมไทย ใน
ระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค 
และระดับชาติ 
๓. พัฒนาพิพิธภัณฑ หอศิลป
และผลงานบุรพาจารยใหเปน
แหลงการเรียนรู 
๔. สงเสริมใหนิสิตบุคลากรและ
ชุมชนใหดํารงวิถีชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การติดตามการประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพของบุคลากรใหมี
ความเปนสากล 
๔. สงเสริมสวัสดิการ
บุคลากร 
๕. พัฒนาทรัพยากรและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพระดับสากล 
๖. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการทาง
การเงินและงบประมาณของ
วิทยาลัยใหมีภูมิคุมกัน 

 
 
 


