
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครสวรรค ์

  



อนุโมทนากถา 
 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดทำ 
แผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น  
เพ่ือให้การบริหารจัดการพันธกิจของวิทยาเขต ดำเนินไปได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษา
ของประเทศ นโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาในส่วนของวิทยาเขตนครสวรรค์ที่คณะผู้บริหารและ
บุคลากรได้ร่วมกำหนดปรัชญาการดำเนินงาน คือ “ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์” และให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาเขตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีต่อคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันดำเนินการ

จัดทำแผนฯ  ในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ขอบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติทั้งปวง 
จงมารวมกันเป็นพลวปัจจัย อำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยจตุรพิธพรชัย 
ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ 
 

 

                                 
                (พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.) 
               รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 
 
  



อนุโมทนากถา 
 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  จัดทำข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรทุกระดับให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันตามปรัชญาการดำเนินงาน คือ “ศึกษาพระไตรปิฎก
และวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” และให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ตั ้งไว้  
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”  ขออนุโมทนา 
และชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะของคณะทำงานทุกท่าน ที่ได้เพียรพยายามอย่างเต็มความสามารถ  
อาศัยกำลังกาย กำลังสติปัญญา กลั่นกรอง วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปีนี้ จนสำเร็จ 
 

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติทั้งปวง จงปกป้องคุ้มครอง  
ให้ทุกท่านปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย อุปัทวันตรายทั้งปวง เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ  
สุขะ พละ พรั่งพร้อมไปด้วยปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดท่ีชอบประกอบด้วยธรรม 
ขอความปรารถนาทั้งปวงนั้นจงพลันสำเร็จ ทุกท่านทุกคน ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ 

 
 

 
พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. 

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์ 



ค าน า 
 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์
ระยะ ๕ ปี ขึ้น เพ่ือให้การบริหารจัดการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาให้เป็นไป
ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการ กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ
และสังคม” อีกทั ้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนการศึกษาชาติ ๒๐ ปี แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๗๐ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
 

  ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี 
จะเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้ทุกส่วนเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นและจะเกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของวิทยาเขตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
                           คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์ 



สารบญั 
 

 
หน้า  

๑ บทสรปุผู้บริหาร 

๕ บทท่ี ๑ 
บทนำ 

  

๙ บทท่ี ๒  
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

  

๔๕ บทท่ี ๓  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

  

๔๘ บทท่ี ๔  
แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

  

๖๙ บทท่ี ๕ 
กลไกการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 

  

 ภาคผนวก 
๗๐ ก คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
๙๖ ข รายช่ือคณะทำงานจัดทำแผนขับเคลื่อน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

  



 

 

 

  



 

 

๑ 

บทสรุป
ผู้บรหิาร 

 

 

 

 

 

 แผนยุทธศาสตร ์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดทำขึ ้นเพื ่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะ ๕ ปี  
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกระบวนการจัดทำแผนเป็นไปตามหลักวิชาการ
และแนวทางตามเกณฑ ์ค ุณภาพการศ ึ กษาเพ ื ่ อการดำ เน ิ นการท ี ่ เป็ น เลิ ศ  
ฉบับปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการศึกษาชาติ ๒๐ ปี แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 การรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนใช้วิธีการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานและการประชุม
บุคลากร เพื่อรับทราบความเห็นและความคาดหวังเกี ่ยวกับการดำเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาเขตฯ  
และทิศทางที่ควรจะพัฒนาวิทยาเขตฯ ในอนาคต ข้อมูลที่ได้จากการประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) แบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับการจัดการศึกษาของวิทยาเขตฯ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทำให้สามารถกำหนดปรัชญา ค่านิยมหลัก 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตลอดจนโครงการที ่จะใช้เป็นกรอบ  
ในการดำเนินงานในอีก ๕ ปีข้างหน้า ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ปณิธาน 

“เป็นสถานศึกษาศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” 

วิสัยทัศน์ 

ศาสตร์แห่งปัญญาเพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ศาสตร์แห่งปัญญา 

องค์ความรู้จากการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ 

การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
การผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้และผลผลิตจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน  

สร้างความยั่งยืน มั่นคงให้ท้องถิ่น 



 

 

๒ 

ค่านิยม 

วิสัยทัศน ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ฐาน 
ข้อมูล 

เป้าหมาย 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ศาสตร์แห่ง
ปัญญาเพื่อการ
พัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 

ผลิตบัณฑติ วิจัย 
บริการวิชาการ 
เพื่อพัฒนาสังคม
ด้วยศาสตร์
พระพุทธศาสนา
แบบบูรณาการ 

ร้อยละองค์ความรู้
จากการดำเนินงาน
ทุกด้านที่เพิ่มขึ้น 

N/A ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

ร้อยละบณัฑิตที่
ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะพึง
ประสงค์ 

N/A ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๒๐ 

ร้อยละงานวิจัยที่
นำไปประยุกต์ใช้
ในท้องถิ่น 

N/A ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

สัดส่วน 
Academic ต่อ 
Non Academic 

N/A ๙8:2 ๙6:4 ๙4:6 ๙2:8 ๙๐:๑๐ 

 

๑. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณภาพ 
๒. สร้างองค์ความรู้และพุทธนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการชุมชน  
๓. เสริมสร้างสังคมวิถีพุทธด้วยบริการวิชาการทีเ่ข้มแข็ง 
๔. สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภูมิธรรม ภูมินิเวศด้านพระพุทธศาสนาด้วยการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
๕. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
มุ่งเน้นคุณธรรม  = ยึดมั่นการทำงานด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 
มุ่งนำคุณภาพ   = ส่งมอบผลงานที่ดีกว่ามาตรฐาน 
มุ่งสร้างคุณค่าสังคมสันติสุข = สร้างสังคมสันติสุข และพอเพียงในท้องถิ่น  

 
S-M-I-L-E 

S = Soul (ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ขอโทษ ขอบคุณ) 
M = Master (มีความเป็นมืออาชีพ) 
I = Integrated (ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน) 
L = Learning (เรียนรู้ตลอดเวลา) 
E = Ethic (มีจริยธรรม) 

ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

พันธกิจ 

วัฒนธรรมองค์กร 



 

 

๓ 

[ดงึดดูความสนใจของผูอ่้านของคณุดว้ยค าอา้งองิทีย่อ
ดเยีย่มจากเอกสาร หรอืใชพ้ืน้ทีน่ี้เพื่อเน้นจุดส าคญั 

เมื่อตอ้งการวางกล่องขอ้ความทีส่่วนใดกต็ามของหน้า

นี้ กเ็พยีงแค่ลากกล่องขอ้ความนัน้มา] 

  



 

 

๔ 

 
ปัจจัยความสำเร็จของการนำแผนขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

๑. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการแผนงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูง
เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 

๒. เร่งรัดการผลักดันไปสู ่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลโดยได้ยึดตามหลัก Balanced 
Scorecard พิจารณาในมิติด้านประสิทธิผล คุณภาพ การให้บริการ และการพัฒนาองค์กร 

๓. การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ รวมทั้งทบทวน/ตรวจสอบฐานข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับแผน 

๔. มีการใช้ประโยชน์จากโครงการ / กิจกรรมที่ปรากฏในแผนฯ อย่างจริงจังต่อเนื่อง 
๕. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างการยอมรับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

 



 

 



 

 

๕ 

บทน า 
บทที่ ๑ 

 

 

 

 

 

    ๑.     หลักการและเหตุผล 
 
 รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาตินั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความรู้และ
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากำลังคนที่เหมาะสม  
การบริหารงานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศนั้น นับว่ามี
ความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องวางระบบกลไกในการสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศ รวมถึงการนำนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ ที่มีวิสัยทัศน์เพื่อ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมท่ีมั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับ 
แนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” มาเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพิจารณาสำหรับ  
การปรับตัวของสถาบันศึกษาตามแนวทางดังกล่าวก็เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเจริญเติบโตบนพื้นฐานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงของรัฐ  
การส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการปรับสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยคำนึงถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีธรรมาภิบาล ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและแนวนโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษาฯ เชื่อมโยงกับบทบาทของสถาบันการศึกษาที่ต้องผลิตบุคลากรออกไปรับ
ใช้สังคมอย่างมีคุณภาพและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
 

ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นบรรลุนโยบายระดับประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม ได้ออกกฎกระทรวงการจัดกลุ ่มสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้แบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่  

๑) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
๒) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  
๓) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน  
๔) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  
๕) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ  
๖) กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  

โดยกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนาปัญญาด้วยหลักศาสนา
ผสานกับหลักวิชาการนั้น ต้อง  



 

 

๖ 

(๑) มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติ ปัญญา และคุณธรรม ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ผสานหลัก
ศาสนากับหลักวิชาการ  

(๒) ให้ความสำคัญกับการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดยยึดหลักศาสนา ปรับใช้หลักศาสนาให้เหมาะ
กับสังคมที่เปลี่ยนไป และสร้างหลักวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่กับหลักวิชาการของ
ประเทศตะวันตก  

(๓) นำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่าง ๆ มาชี้นำสังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจ สติ ปัญญาและพฤติกรรม
ของประชาชน เพ่ือให้เกิดสันติสุขและความสามัคคีของคนในชาติ 

 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการภารกิจของวิทยาเขตฯ ดำเนินไปได้อย่างสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ กฎระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาให้เป็นไป
ตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู ้บริหาร ที ่ได้กำหนดไว้ โดยมุ ่งสู ่ความเป็นวิทยาเขตฯ  
ที่ “ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั ้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”และให้เป็นไปตามปรัชญา
มหาวิทยาลัย ที่ตั้งไว้ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการ กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”  
อีกท้ังยังเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้มีการนำตัวชี้วัดจากแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวบ่งชี ้ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย เพื ่อประเมินประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลการดำเนินงานของวิทยาเขตฯ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ มีความคาดหวังว่าการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
ประจำปี รวมทั้งกลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีมากยิ ่งขึ ้น และข้อมูลที ่จะได้รับจากการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเล่มนี ้ จะเกิดประโยชน์  
ต่อการบริหารงานของวิทยาเขตฯ ได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 

  



 

 

๗ 

 

 

 

    ๒.    วัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ เพื ่อทบทวนแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  

๒.๒ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บนพื้นฐานของการสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ตามพันธกิจของสถาบัน  
ทัง้ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุศิลปวัฒนธรรม 

 
 

    ๓.    กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
 

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ได้รับการพัฒนาและจัดทำขึ้นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มาจากกลุ ่มองค์กรผู ้ใช้บัณฑิตหรือหน่วยงานที ่ต ้องประสานความร่วมมือ  
กับวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนดังนี้ (ภาพท่ี ๑) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

๘ 

 

 

 

ภาพที่ ๑ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

 

จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มจร. 
วิทยาเขตนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศโดยการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาและผู้ใช้บัณฑิต 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

ประชุมระดมความคิดเห็นในการยกร่างแผนยุทธศาสตร์มจร.
วิทยาเขตนครสวรรค์ พศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

คณะกรรมการยกร่างแผน 
นำผลการประชุมมาปรับปรุง 

นำร่างแผนยุทธศาสตร์เข้าสู่การประชุม 
ประชาพิจารณ์แผนกับภาคีหุ้นส่วน 

ประชุมปรับปรุงแก้ไขแผนและประกาศใช้แผนให้
สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนและประกาศใช้

แผน 

กลไก                  
การถ่ายทอด        

และการนำแผน   
ไปปฏิบัติและ           

การควบคุมแผน 

การประชุม
ปรึกษาหารือ          

ในระดับ
คณะกรรมการ

และผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

 



 

 

๙ 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

วิทยาเขตนครสวรรค์    

บทที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

    ๑.    ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 

 

ภาพที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 

“ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ส ังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ  
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

 
 
  



 

 

๑๐ 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ กรอบการพัฒนาระยะยาว 

 ในการที่จะบรรลุวิจัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมี
การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน  
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด 
แนวทาง การพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจ  
ถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน  
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี  
กินดี สังคมมีความมั่นคงแสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา  
ในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
    ๒.    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ 
และการประสานเชื ่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอด คล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้ม  
ที่เก่ียวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติ  
มีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นั้นประกอบด้วย แผนที่ ๑ ๑๒ 
๑๓ ๑๕ ๒๐ ๒๑ ๒๒ และ ๒๓  
   



 

 

๑๑ 

 
แผนที่ ๑ ด้านความม่ันคง  

“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง” ถือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการหลัก  
ที่จะนำไปสู ่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคงได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายสำคัญ 
ประกอบด้วย (๑) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข (๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
(๓) กองทัพหน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน 
และแก้ไข ปัญหาความมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ  
โดยประชาคมระหว ่างประเทศ และ (๕) การบริหารจัดการความมั ่นคงมีผลสำเร ็จที ่ เป ็นร ูปธรรม  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดแผนย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
และตัวชี้วัด ตลอดถึงแผนงาน โครงการ และกิจกรรมสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  
ในห้วงระยะเวลา ๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
ดำเนินการ “ปรับ สภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดับลงอย่างมีนัยยะสำคัญ สำหรับในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จะดำเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอื้อต่อการบริหารประเทศ  
มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐาน นำไปสู่ เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา 
ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้าย ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่ว่า 
“ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชน มีความสุข” 
 โดยสาระสำคัญประกอบไปด้วยแผนย่อย จำนวนทั้งสิ้น ๕ แผนย่อย ได้แก่  

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
๔. การบูรณาการความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและ 

มิใช่ภาครัฐ 
๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 
แผนที่ ๑๒ ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้

 ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย  
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคล้อง  
กับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษ า 
ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง 
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนา 
ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา 
ทักษะฝีมือ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ 
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญใน 
การพัฒนาศักยภาพของคนให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 



 

 

๑๒ 

 โดยในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ 
ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๘.๘ ปี ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๙.๔ ปี ในปี ๒๕๕๙ 
แต่ในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่เมื่อพิจารณาคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน ในปี ๒๕๖๐ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และผล 
คะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อจำกัดที่   
สำคัญของการศึกษาไทย ทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจำทำให้ขาด 
ความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ 
ในพื้นที ่ห่างไกล ขณะที่ในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กที ่สนใจเรียนต่อสายอาชีพในสัดส่วนที ่น้อย ส่วน
ระดับอุดมศึกษาพบว่า มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมา 
บางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพ 

ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้ง 
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ 
เปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเร ียนรู ้ใหม่ การเปลี ่ยนบทบาทครู การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ 
สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ 
การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ ผู ้มี
ความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

๑. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 
แผนที่ ๑๓ ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
และ สุขภาวะ ประกอบกับการเป็นสังคมสูงวัย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะและระบบรองรับการพัฒนาที่มี 
คุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 
ให้กับคนไทย และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษา 
ผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยสถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไทยยังมีความท้าทายในหลายประการ 
โดยในช่วงที่ผ่านมาคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเนื่องจากการมี 
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง สภาพการทำงานที่ 
ส่งผลต่อวิถีชีวิต ระดับการศึกษา มลพิษในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง 
ถนนของคนไทยที่มีอัตราสูงถึง ๓๒.๗ คนต่อประชากรแสนคน หรือเป็นอันดับ ๙ ของโลกในปี ๒๕๕๙ 

ดังนั้น แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะใน 
ทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม การพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี 
คุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศ โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้  



 

 

๑๓ 

๑. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
๒. การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
๓. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
๔. การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๕. การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศ 
 

 แผนที่ ๑๕ ด้านพลังทางสังคม 

 การเสริมสร้างพลังทางสังคมจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญท่ีจะเป็นกลไกช่วยให้การดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม โดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
เป็นส่วนร่วม การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่บนฐานองค์ความรู้และความเข้าใจใน
บริบทและสภาพ ปัญหาในเชิงลึกที่แท้จริง เพื่อให้คนไทยมีวิถีการดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกร่วมในการสร้าง
สังคมที่น่าอยู่ เพื่อให้ การพัฒนาประเทศมีส่วนร่วมจากชุมชนและสังคม และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ได้อย่างไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม จึงได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย มี
ความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง ๆ 
ในทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรมทาง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่เกื้อกูลการดำเนินการของ ภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการแก้ไขปญัหา 
ที่สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างระหว่างกัน บนฐานองค์ความรู้ ข้อมูล และหลัก
วิชาการ ที่มีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
พลังทางสังคม ประกอบด้วย ๒ แผนย่อยโดยสรุป ดังนี้  

๑. การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
๒. การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

 
  แผนที่ ๒๐ ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นทั ้งเป้าหมายและเครื ่องมือกลไก  
ในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ที่
วางไว้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงมุ่งเน้น 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมี ขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง 
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย ๔.๐ ที่สามารถก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้จึงให้ความสำคัญกับ 
ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งจะต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ภายใน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ได้มีการดำเนินการวัดในเบื้องต้น  



 

 

๑๔ 

เมื ่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่าประชาชนชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภาครัฐร้อยละ ๘๔  
ซึ่งพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั ้นตอนในการให้บริการ และด้าน
เจ้าหน้าที ่ ผู ้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับเพิ ่มปัจจัยในการให้บริการเพื ่อให้เกิดการสะท้อน  
ความพึงพอใจของ ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุ่งเน้น 
พัฒนาการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และเป็นการพัฒนา  
แบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล ดำเนินการพัฒนา 
ระบบ  อำ นวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ 
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน 
รวมทั้งนำ นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐประกอบ 
ไปด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่  

๑. การพัฒนาบริการประชาชน 
๒. การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
๓. การปรับสมดุลภาครัฐ 
๔. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
๕. การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 
แผนที่ ๒๑ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทยอยู ่ในลำดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีค่าคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๗ อยู่ในลำดับที ่ ๙๖ จาก ๑๘๐ 
ประเทศ ทั่วโลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีแนวทางการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย โดยสรุป ดังนี้ 

๑. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. การปราบปรามการทุจริต 

 
แผนที่ ๒๒ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดให้ 
กฎหมายเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายหลักให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น กฎหมายและกระบวนการ 
ยุติธรรมจึงถูกจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการมุ่งเน้นให้ 
กฎหมายมีความเป็นพลวัตที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการ 
ของประชาชน และมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค ที่ผ่าน
มา ประเทศไทยประสบปัญหาการมีกฎหมายจำนวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับบริบทการ พัฒนาประเทศ 



 

 

๑๕ 

และการนำกฎหมายไปปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส ทำให้เกิดปัญหาในการ ดำเนินงานของ
ภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหากระบวนการยุติธรรมของประเทศที่ขาดความ โปร่งใส อันเกิด
จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ยังไม่สามารถด าเนินการอย่างสอดประสานกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
ขาดความเป็นธรรม และเลือกปฏิบัติ อันสามารถสะท้อนได้จากดัชนีนิติธรรม จัดทำโดย  World Justice 
Project (WJP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย ๐.๕ และลำดับที่ ๗๑ จาก ๑๑๓ ประเทศ 
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้กฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม
ของประเทศสามารถเป็นเครื่องมือของประชาชนทั้งประเทศที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาใน ทุกมิติอย่างเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และไม่เลือกปฏิบัติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ความสำคัญกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการนำ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและ 
กระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
ประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และท่ัวถึง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่  

๑. การพัฒนากฎหมาย 
๒. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

 
แผนที่ ๒๓ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการปรับ 
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีคว ามมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและ 
สะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้ 
แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

โดยในปี ๒๕๖๑ สถาบันการจัดการนานาชาติ ได้จัดอันดับประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง 
วิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ ๔๒ ซึ่งปรับดีขึ้น ๖ อันดับจากปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้าน 
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและ 
กฎหมายที่เอ้ือต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคง 
มีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญ เช่น การกำหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการ 
ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ของภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาของสังคม การบูรณาการ 
หน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ 
ประโยชน์ เป็นต้น 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื ่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดย
กำหนด เป้าหมายให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้าง พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง รวมทั้ง กำหนดตัวชี ้ว ัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ  
อาทิ การจัดอันดับ โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจ ัย พัฒนา  



 

 

๑๖ 

และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล รวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ความ ต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและ
บริการ แก้ไขปัญหาของสังคม พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนมุ ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
การบริหารจัดการงานวิจัย และ การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย 
๕ แผนย่อย ประกอบด้วย  

๑. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
๒. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 
๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
๔. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
๕. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ที่มา https://www.cntpeo.go.th/wp-content/uploads/2019/05/summaryFinal.pdf) 
 
 
    ๓.    ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
 
 การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖– ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพ่ือกำหนดแผนระดับปฏิบัติการในช่วง ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ยังคงน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนา
ประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื ่อนพลวัตการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ไปสู ่เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม และโดยที่ทั่วโลก รวมถึงไทยยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย
จากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งที่
เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และโครงสร้าง
ในประเทศท่ียังคงมีข้อจำกัดภายในที่รอการปรับปรุงแก้ไขในหลายมิติการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอกและภายในตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อและมีอิทธิพลกับโครงสร้างและองคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพ่ือ
นำมาประมวลผลและกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งไปในอนาคตให้มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจนสามารถนำพาประเทศให้
เติบโตต่อไปท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์โอกาสจากความท้าทาย
ภายนอกและสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั ่นคง 
สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะ ๒๐ ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ 
 
  ที่มา: https://www.nesdc.go.th/download/Plan13/Doc/กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ_ฉบับที_่13.pdf 



 

 

๑๗ 

 
 

 
 

 
 



 

 

๑๘ 

 
 

 
 

 
 



 

 

๑๙ 

 
 

 
 

 
ที่มา: https://www.nesdc.go.th/download/Plan13/Doc/PPTกรอบแผน13สำหรับระดมความเห็น.pdf 



 

 

๒๐ 

 
    ๔.    Thailand ๔.๐ 
 
 “ไทยแลนด์๔.๐” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา 
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภา รกิจ
สำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ เพื่อให้เข้าใจ “ประเทศไทย ๔.๐” ก่อนจะมาถึงประเทศไทย ๔ .๐ประเทศไทยก็ผ่านการ
พัฒนามาเป็นลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ ่มตั้งแต่ “ประเทศไทย 1.0” การดำรงอยู่และพัฒนาประเทศเน้น
การเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น “ประเทศไทย ๒.๐” นอกจาก
เกษตรกรรมแล้วก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง 
เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น “ประเทศไทย ๓.๐” ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน 
เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต และขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ำมัน 
แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยในยุค ๑.๐ ๒.๐ และ ๓.๐ รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างประเทศ เพราะ Thailand ๓.๐ ที่เรา
เป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้มันทำให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น เราไม่สามารถขยับหนีไป
จากจุดนี้ได้สักที เมื่อ ๕.๐ ปีก่อน ช่วง พ.ศ.๒๕๐๐ -๒๕๓๖ เศรษฐกิจ ของไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึง
ระดับ ๗ - ๘% ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจ ไทยเติบโตขึ้นเพียง ๓ - ๔% 
ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ ‘ความเหลื่อมล้ำด้านความร่ำรวย’ อีก ต่างหาก และสุดท้ายก็เรื่องของ 
‘ความไม่สมดุลในการพัฒนา’ ซึ่งเรื่องพวกนี้นี่แหละที่ทำให้รัฐบาลต้องหันมา ใส่ใจ เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจกันยกใหญ่ เพื่อให้เราก้าวข้ามจาก Thailand ๓.๐ ไปสู่ Thailand ๔.๐ ให้ได้ใน ๓ - ๕ ปีนี้ จึงเป็น
เหตุให้นำไปสู่ยุคที่สี่ เรียกว่า “ประเทศไทย ๔.๐” กำหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ เศรษฐกิจ
ใหม่ (New Engines of Growth) ประเทศและประชากรมีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลการพัฒนา 
ภายใน ๕ – ๖ ปีนี ้คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที ่ช ัดเจนของประเทศที ่พัฒนา เช่น 
สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือ
ประเทศเกาหลีใต้ ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “ Creative Economy” 

 ที่มา : 
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjgy/~edisp/uatucm

282681.pdf 



 

 

๒๑ 

 
ที่มา : https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=6098 
 
 



 

 

๒๒ 

 
    ๕.    แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
 

นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไปให้ “คุณธรรม  
นำการพัฒนา” สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย 
๔.๐ เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมความรู้
ความคิดสร้างสรรค์มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เน้นการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกลุ่มอย่างมีพลัง  
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนความได้เปรียบหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและเชิงชีวภาพ ทำน้อย
ได้มากเกิดความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่
สำคัญในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก อย่างยั ่งยืน โดยมียุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ซึ ่งแต่ละ
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการผลักดัน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย มี ๘ กลยุทธ ดังนี้  
• กลยุทธที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว  
• กลยุทธที่ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา  
• กลยุทธที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา  
• กลยุทธที่ ๔ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ  
• กลยุทธที่ ๕ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง  

   (ภาคราชการและภาคการเมืองทุกระดับ)  
• กลยุทธที่ ๖ วางระบบรากฐานการใชวัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม  
• กลยุทธที่ ๗ วางระบบรากฐานการใชสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการสงเสริมคุณธรรม  
• กลยุทธที่ ๘ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ ๔๖  

   แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการสงเสริมคุณธรรมใหเป็น
เอกภาพ มี ๓ กลยุทธ ดังนี้  

• กลยุทธที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านสงเสริมคุณธรรมและเสริมสร้าง  
      ความเป็นเอกภาพ แก่สถาบัน/องค์กรในสังคม  

• กลยุทธที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหนาที่ในการสงเสริมคุณธรรม  
• กลยุทธที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม  

  



 

 

๒๓ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม มี ๕ กลยุทธ ดังนี้  
• กลยุทธที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคสวน  
• กลยุทธที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม  
• กลยุทธที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคสวนในการดำเนินงานด้านคุณธรรม  
• กลยุทธที ่ ๔ สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการส่งเสริม

คุณธรรม  
• กลยุทธที่ ๕ ใชมาตรการทางด้านการเงินและการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สงเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก มี ๓ กลยุทธ ดังนี้  

• กลยุทธที่ ๑ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการอยูร่วมกันอย่าง 
เอ้ืออาทรแบ่งปน และมีจิตสาธารณะ เพ่ือโลกและประเทศชาติ  

• กลยุทธที่ ๒ เสริมสร้างและธำรงไวซึ่งสันติภาพความมั่นคงและความยั ่งยืนของภูมิภาค
อาเซียนด้วยคุณธรรม 

• กลยุทธที่ ๓ เสริมสร้างคุณธรรมและความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกในการตระหนักและรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที่มา : https ://www.m-culture.go.th/prachinburi/ewt_news.php?nid=๔๙๙&filename=index 
 
 
    ๖.       แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙    
 

วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน คือ  

 ยุทธศาสตร์ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา  



 

 

๒๔ 

 
    ๗.     กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ 

 
 กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ จะเป็นเสมือนหนึ่งแผนที่นำทางให้ระบบ
การศึกษาไทยสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล  
ให้เต็มตามศักยภาพสำหรับประชากรทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้ 
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตอลดชีวิต โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา ๕ ประการ ได้แก่  
การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการตอบโจทย์ 
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่เป็นพลวัต  
ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง เป้าหมาย สุดท้ายของแผน หลักการ/แนวคิด และยุทธศาสตร์/
มาตรการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
  

วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษา (Vision) 

 ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของ  
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็น
พลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
 

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals) 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (เป็นคนดี มีวินัย 
เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ  
ในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความถนัดความสนใจ) และดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัว
และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตใน
โลกศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

ความคาดหวังของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Aspiration) 

• ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา 
• เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
• กระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
• เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริการจัดการ เพ่ือรองรับการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม ภายใต้การกำกับของรัฐ 
• สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม 

 
เป้าหมายสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Ends) 

 ระบบการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพและประสิทธิภาพ สามารเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถ ของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา



 

 

๒๕ 

ประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดับของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

• ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้จาก
ระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน เพื่อยกระดับชนชั้น 
ของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู ้ (Knowledge Based Economy) ที ่เอื ้อต่อการสร้างสังคม 
แห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้  
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตน  
ของแต่ละบุคคล และมีคุณภาพลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู ้ที ่สำคัญและทักษะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

• ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอสำหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานจาก  
การมีส่วนร่วมในการะดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสียภาษีตามสิทธิ
และหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 

• สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่ ระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค ในฐานที่เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) 
และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 
 

หลักการ/แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) 

• รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนา 
ขีดความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวตนของและบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
เพ่ือยกฐานะและชนชั้นในสังคม อันนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ 

• รัฐจะประกันโอกาสและความแตกแยก ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่ มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยไม่คำนึงถึงเพศ ผิวสี ชนชั ้น เชื ้อชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรม แยกบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐในฐานะผู้กำกับนโยบายและแผน ผู้กำกับ
การศึกษา ผู้ประเมินการศึกษา ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และผู้จัดการศึกษา ออกจากกันเพื่อมิให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน และนำมาซึ่งการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้
ความเป็นอิสระท่ีมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 

• รัฐพึงปฏิบัต ิต่อสถานศึกษา (ทั ้งสถานศึกษาของรัฐ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ ่น สถาน
ประกอบการ เอกชน องค์กรเอกชน มูลนิธิเป็นต้น) กติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกภาค
ส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้รับการศึกษาของพลเมือง ต้องมีส่วน
ร่วมระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ผ่านการเสียภาษีตามหลักความสามารถในการจ่าย 
(Ability to Pay) ซึง่เป็นหน้าที่ของพลเมือง และการบริจาค รวมทั้งมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าเล่า
เรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนที่ได้รับเกินกว่าคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำ
ที่รัฐกำหนดตามอัตราที่สถานศึกษาเรียนเก็บ ตากหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principle) สถานศึกษาต้อง
บริหารและจัดการศึกษาที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อคุณภาพและมาตรฐานของบริการ



 

 

๒๖ 

การศึกษาที่ให้แก่ผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ไม่ต่ำกว่า
มาตรฐานขั้นต่ำที่รัฐกำหนด) 

• รัฐจะกำหนดกรอบทิศทางพัฒนากำลังคน จำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/สาขาวิชา  
ที่สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรและการเงินเพื ่อการศึกษา หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องมีความยืดหยุ่น 
หลากหลายสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน โดยไม่จำกัด
เวลา สถานที่ และเป็นไปเพื่อสร้างคุณลักษะนิสิต/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
องค์ความรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะการดำรงชีวิต รวมทั้งพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เรียนสามารถทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์การเรียน (Learning Outcome) 
เพื่อสะสมหน่วยการเรียน และเทียบโอน ทั้งการเรียนรู้ผ่านการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานเพ่ือยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 

แนวทางจัดการศึกษา (Means) 

 การบริหารและการจัดการ 
• การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาเพ่ือความเป็นอิสระ 
• สถานศึกษาท่ีมีสถานะเป็นสถานศึกษานิสิตบุคคลในกำกับ มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ 
• สถานศึกษามีหน้าที่รวบรวม บันทึกข้อมูล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษา ที่บูรณาการและ

เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

• การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครูใหญ่) เป็นผู้บริหาร
จัดการด้านวิชาการ ส่วนผู้จัดการศึกษาเป็นผู้บริหารและจัดการด้านบริหารทั่วไป โดยมีบุคลากรสนับสนุนเป็น 
ผู้ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและการบริหารงานทั่วไป 

• รัฐจะจัดให้มีสถาบันพัฒนากรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่อบรมและพัฒนาผู้ที่จะทำหน้าที่  
กรรมการสถานศึกษา และต้องผ่านการประเมิน 
 

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

• สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้ทั ้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้แก่พลเมืองทั้งผู้ที่อยู่ในวัย
เรียนและผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 

• การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาต้องเชื่อมโยงกับตลาดแรงงาน  
ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมิน  

• ระบบการทดสอบ วัดและประเมิน ต้องสามารถเทียบโอนผลลัพธ์การเร ียนรู ้ ( Learning 
Outcome) ของผู้ที่ผ่านการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การ
เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน เพ่ือสะสมหน่วยงานการเรียน และการเทียบโอนเพ่ือยกระดับคุณวุฒิ ตาม
หลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 



 

 

๒๗ 

 
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

• สถาบันผลิตครูต้องผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูตามมาตรฐานหลักสูตร 
• ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพครู ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนด 
• การสรรหาคัดเลือกครูบรรจุใหม่ ให้เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานของรัฐ ด้วยระบบสัญญาจ้าง และ

ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรวมทั้งสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่าการเป็นข้าราชการ 
• การดำรงตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา ให้เปลี ่ยนมาเป็นระบบการสรรหาและคัดเลือกโดย

กรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน ๔ ปี 
• ระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นไปตามความต้องการ

ของผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสามารถทดสอบ วัดและประเมินทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสมรระนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อยกระดับสมรรถนะของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับท่ีสูงขึ้น 

• เงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามผลงาน
และความสามารถ และมีระบบสัญญาจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต้องไม่น้อยกว่าที่ข้าราชการได้รับ ระบบ
ทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 

• ปรับระบบการจัดสรรเงินจากเดิมที่จัดสรรผ่านด้านอุปทานหรือสถานศึกษา ไปสู่ด้านอุปสงค์หรือ 
ตัวผู้เรียน  

• ให้สถานศึกษาสามารถเรียกเก็บค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าบริการและสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นที่ให้กับผู้เรียนซึ่งเกินกว่าคุณภาพและมาตรฐานขั้นต่ำที่รัฐกำหนด เพื่อให้ผู้เรียน (ผู้ปกครอง)  
มีส่วนร่วมระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษา ตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principle) 

• ผู้เรียนที่มีศักยภาพและความสามารถในการเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รัฐสามารถให้การ
ช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา 

• สถานศึกษาที่เก็บค่าเล่าเรียนเกินกว่าเงินอุดหนุนรายหัวที่รัฐให้ต้องแสดงให้เห็นว่าการบริหารและ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของบริการการศึกษาที่ผู้เรียนพึงได้รับจากสถานศึกษา
เกินกว่าคุณภาพและมาตรฐานขั้นต่ำที่รัฐกำหนด 

• การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาสำหรับผู้ที ่มีศักยภาพและความสามารถ ซึ่งประโยชน์  
ตกอยู่กับผู้เรียนมากกว่าที่สังคมส่วนรวมได้รับผู้เรียนจึงต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเรียน 

• สถานศึกษาต้องมีส่วนช่วยเหลือผู้เรียนที่มีศักยภาพและความสามารถในการเรียน แต่ขาดแคลน  
ทุนทรัพย์ ให้สามารถเข้าศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
 

ปัจจัย/เงื่อนไขความสำเร็จ (Key Success  Factors) 

• เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ มาเป็นการจัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม 

• ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
• ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในและ 

การประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



 

 

๒๘ 

 
    ๘.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ 
 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
 ๓.  ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
 ๕.  ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
 ๖.  ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
 ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
 ๘.  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  

     (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
 ๙.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 
    ๙.     กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๑ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื ่อนไขในการจัดกลุ่ม ระบุในข้อ ๒ ในการประกาศกำหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วน
ออกเป็นกลุ่ม ให้รัฐมนตรีคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผ่านมา  
ของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย การประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใดทั้งสถาบันอยู่ในกลุ่มใดตามวรรคหนึ่ง 
ให้คำนึงถึงศักยภาพ และความพร้อมของคณะวิชาทั ้งหมดที่มีอยู ่ในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ซึ ่งการจัด
สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
 (๒)  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  
 (๓)  กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน  
 (๔)  กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  
 (๕)  กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ  
 (๖)  กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
โดยในข้อ ๑๐ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ ๓ (๔) มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่ งสู่การพัฒนา

ปัญญาด้วยหลักศาสนาผสานกับหลักวิชาการ โดยต้อง 
(๑)  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติ ปัญญา และคุณธรรม ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ผสานหลัก

ศาสนากับหลักวิชาการ 
(๒)  ให้ความสำคัญกับการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดยยึดหลักศาสนา ปรับใช้หลักศาสนาให้

เหมาะกับสังคมที่เปลี่ยนไป และสร้างหลักวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่กับหลักวิชาการ  
ของประเทศตะวันตก 

(๓)  นำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่าง ๆ มาชี้นำสังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจ สติ ปัญญาและพฤติกรรม
ของประชาชนเพื่อให้เกิดสันติสุขและความสามัคคีของคนในชาติ  
ที่มา : http ://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒ ๕๖๔/A/๐๒๑/T_๐๐๐๑.PDF  



 

 

๒๙ 

 
   ๑๐.    นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 
 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐  
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและ 
บูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ “เตรียมคนไทยแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ในการจัดทำ
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ คำนึงถึงบริบทโลกที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน ประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ตาม เป้าประสงค์ของการ
พัฒนาใน ๔ ด้าน ได้แก่  

๑.  การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้  
๒.  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
๓. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
๔. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ 

 

 
ภาพที่ ๖ นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ 

 



 

 

๓๐ 

 
 

ภาพที่ ๗ ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ที่มา https ://www.mhesi.go.th/home/index.php/aboutus/stg-policy 

 

 
 

ภาพที่ ๘ กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ที่มา : https ://www.mhesi.go.th/home/index.php/aboutus/stg-policy 
  



 

 

๓๑ 

 
   ๑๑.   แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔:การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ถือเป็นวาระแห่งชาติ เพราะได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กำหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทำการศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและ
ข้อเสนอแนะเพื ่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะรัฐมนตรี  (ครม.) 
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อมามหาเถรสมาคมได้มีคำสั่ง  
ที่ ๒/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ จากนั้น
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม ได้มีการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจงานคณะสงฆ์ 
๖ ด้าน ประกอบด้วย การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การสา
ธารณสงเคราะห์และการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๐ ได้เสนอแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าว ต่อมาเมื ่อวันที ่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคมและผู้เกี่ยวข้อง ที่ประชุมรับทราบแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนามหาเถรสมาคมได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติบรรจุแผนยุทธศาสตร์นี้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่เสนอ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีวิสัยทัศน์ คือ พุทธศาสน์มั่นคง 
ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนการจะทำให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องดำเนินการตามพันธกิจ 
หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ 

๑)  ด้านการปกครอง  ๔)  ด้านเผยแผ่   
๒)  ด้านศาสนศึกษา  ๕)  ด้านสาธารณูปการ  
๓)  ด้านศึกษาสงเคราะห์  ๖)  ด้านสาธารณสงเคราะห์  

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เพิ่มธุระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้ เป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เพราะชาวพุทธทั่วโลกมีมติให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของ
โลก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘  ทั้งนี้ในแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจคณะ
สงฆ์ มีด้วยกัน ๗ ด้าน ตามที่กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตฯ คือ 
ในด้านที่ ๒ ด้านศาสนศึกษา และด้านด้านศึกษาสงเคราะห์ กล่าวคือ  

ด้านศาสนศึกษา มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผ่านการศึกษา  

พระปริยัติธรรม ธรรมศึกษา บาลีศึกษา เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาแก่ศาสนทายาท 
๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายตามหลัก  

“บ ว ร” พัฒนาระบบธรรมาภิบาล ระบบสารสนเทศ พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้
ทันสมัย 

๓) พัฒนาสู ่องค์กรแห่งการเรียนรู ้เชิงพุทธ ด้วยการเพิ ่มขีดความสามารถของศาสนบุคคล เช่น 
ผู้บริหารศาสนศึกษา ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พระปริยัตินิเทศก์ เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 



 

 

๓๒ 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหาแหล่งงบประมาณ
สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน 

ด้านศึกษาสงเคราะห์ มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา ด้วยการสนับสนุน

ทุนการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพิ่มศักยภาพทางปัญญา โดยการขยายโอกาสทางการศึกษา
พระพุทธศาสนาแก่คฤหัสถ ์

๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาตามหลัก 
“บ ว ร” พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ  
และนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย เช่น พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาเชิงพุทธหลักสูตรพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ หลักสูตรพระอภิธรรมสำหรับคฤหัสถ์ เป็นต้น 

๓) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ครูสอนโรงเรียนการกุศล เป็นต้น เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุท ธ 
ศาสนาให้เข้มแข็ง 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหาแหล่งงบประมาณ
สนับสนุน เช่น โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาสงเคราะห์ เป็นต้น 
 
ที่มา : http ://www.buddhism๔.com/web/download/book%๒๐๑.pdf 
 
 
   ๑๒.    เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 
 
ค่านิยมหลักและแนวคิด 
 ค่านิยมหลักและแนวคิดนี้ เป็นความเชื่อและพฤติกรรมที่ฝึกลึกในองค์การที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
ค่านิยมหลักและแนวคิดจึงเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการหลักของสถาบั นและ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน ภายใต้กรอบการจัดการที่เน้นผลลัพธ์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิบัติ การให้
ข้อมูลป้อนกลับ และความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์ EdPEx (เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ) จัดทำขั้นโดยอาศัยค่านิยมหลักและ
แนวคิดต่าง ๆ ๑๑ ข้อ ดังต่อไปนี้ 

๑. มุงมองเชิงระบบ 
 มุมมองเชิงระบบ การบริหารจัดการทุกภาคส่วน (องค์ประกอบ) ของสถาบันให้เป็นแบบองค์รวม 
เพ่ือให้บรรลุพันธกิจ ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และมีการการดำเนินงานที่เป็นเลิศ  
 การบริหารจัดการเพื่อผลการดำเนินการโดยรวมที่จะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องมององค์การ
เป็นหนึ่งระบบที่มีการปฏิบัติการที่พ่ึงพาอาศัยกัน ระบบจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยการสังเคราะห์ การมุ่ง
ไปแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการที่มีลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละสถาบัน การสังเคราะห์ หมายถึง การมอง
ภาพรวมของสถาบัน โดยใช้คุณลักษณะที่สำคัญของสถาบัน รวมถึงสมรรถนะหลัก วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ และระบบงานการมุ ่งไปในแนวทางเดียวกัน หมายถึง การอาศัยความเชื ่อมโยงของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในสถาบันเพ่ือให้แผนงาน การะบวนการ ตัววัด ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ มีความสอดคล้อง



 

 

๓๓ 

ซึ่งกันและกันการบูรณาการ หมายถึง การที่องค์ประกอบทุกภาคส่วนในระบบการบริหารจัดการของสถาบนัมี
การเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ เป็นหนึ่งเดียว และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์  
ตามท่ีตั้งไว้ ซึ่งเป็นการต่อยอกจากการมุ่งไปในแนวเดียวกัน 
 แนวคิดดังกล่าวข้างต้นได้แสดงในหน้า 3 ของเกณฑ์ EdPEX เมื ่อสถาบันมีมุมมองเชิงระบบ  
ผู้นำระดับสูงของสถาบันจะให้ความสำคัญต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์ต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่งหมายถึงว่า 
ผู้นำระดับสูงต้องใช้ผลลัพธ์ในการติดตาม ตอบสนอง และความรู้ของสถาบันเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญ  
และเชื ่อมโยงกลยุทธ์เหล่านั ้นกับระบบงาน กระบวนการหลัก และการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง  
เพ่ือปรับปรุงผลการดำเนินการโดยรวมและการให้ความสำคัญกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 ค่านิยมและแนวคิด เกณฑ์ทั้ง ๗ ข้อ และแนวทางการให้คะแนนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบ
และเป็นกลไกที่ทำให้เกิดการบูรณาการ 

๒. การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ 
 ผู้นำระดับสูงควรกำหนดวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนแสดงถึง ค่านิยมของสถาบันและแนว
ปฏิบัติที่มีจริยธรรมให้ประจักษ์ รวมทั้งกำหนดความคาดหวังที่สูงต่อบุคลากรการกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและ
ความคาดหวังของสถาบันควรพิจารณาความสมดุลระหว่างความต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
ผู้นำต้องกำกับให้มีการสร้างกลยุทธ์ ระบบและวิธีการต่าง ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เพ่ิมขีดความสามารถ กระตุ้น
ให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ และเกิดผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ
อย่างต่อเนื่องของสถาบัน 
 ค่านิยมและกลยุทธ์ที ่กำหนดขึ ้น ควรช่วยชี ้นำการปฏิบัต ิงานและการตัดสินใจของสถาบัน  
ผู้นำระดับสูงของสถาบันควรสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้บุคลากรทั้งหมดมีส่วนร่วม มีการพัฒนาและ
เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภา
สถาบัน จะต้องเป็นผู้กำกับดูแลการกระทำและผลงานดำเนินงานของผู้นำระดับสูง ท้ายที่สุดคณะกรรมการชุด
นี้ต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในด้านจริยธรรม การปฏิบัติการและผลการดำเนินทั้งของสถาบัน 
และของผู้นำระดับสูง  
 ผู้นำระดับสูง ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและเข้าร่วมใน
การวางแผน การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม สื่อสาร สอนงานและสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู ้ปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้นำในอนาคต การทบทวนผลการดำเนินการของสถาบัน และการยกย่องชมเชย
ผู้ปฏิบัติงาน การเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้นำระดับสูงสามารถเสริมสร้างเรื่องจริยธรรม ค่านิยม และความคาดหวัง
ไปพร้อม ๆ กับการสร้างภาวะผู้นำ ความมุ่งม่ัน และความคิดริเริ่มให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองคก์ร 

๓. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน 
 ท้ายทีสุ่ดผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน คือผู้ตัดสินใจเรื่องผลการดำเนินการและคุณภาพของหลักสูตรและ
บริการ ดังนั้น สถาบันจึงต้องพิจารณาสิ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพในมุมมองของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ได้แก่ 
องค์ประกอบและคุณลักษณะของหลักสูตรและบริการ ช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นจะติดต่อ
เข้าถึง และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ พฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยนำไปสู่การได้ผู้เรียนและลูกค้า สร้างความพึงพอใจ 
ความชอบและความจงรักภักดี การกล่าวถึงในทางที่ดี และผลในท้ายที่สุด คือความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ
สถาบัน ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีทั้งองค์ประกอบที่เป็นปัจจุบันและอนาคต ความเข้าใจความปรารถนา
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นในปัจจุบันและการคาดคะเนถึงความปรารถนาของผู้เรียนและตลาดในอนาคต 



 

 

๓๔ 

 ตลอดช่วงเวลาที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น มีความเกี่ยวข้องกับสถาบัน มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ
การรับรู้ถึงคุณค่าและความพึงพอใจ ซึ่งรวมถึงวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่งช่วง
สร้างความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และความจงรักภักดี 
 ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน จึงมีความหมายมากกว่าเพียงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการเรียน การผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ หรือลดความจำเป็นที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านี้ส่งผลต่อมุมมองที่
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นมีต่อสถาบัน ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่สำคัญของความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน นอกจากนี้
ความสำเร็จของสถาบันในการตอบสนองต่อผลการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้า ข้อร้องเรียน หรือความผิดพลาด
ในขั้นตอนการบริการจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการรักษาผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นไว้กับสถาบัน และสร้างความผูกพัน
ในระยะยาว 
 สถาบันที่มุ ่งเน้นผู้เรียน นอกจากจัดการหลักสูตรและการบริการที่สามารถตอบต่อความต้องการ
พ้ืนฐานของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นได้แล้ว ยังต้องให้ความสำคัญต่อองค์ประกอบและคุณลักษณะที่สร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง การสร้างความแตกต่างนี้ อาจเป็นการนำเสนอหลักสูตรและบริการทางการศึกษาใหม่ๆ  
การผสมผสานของหลักสูตรและบริการ หรือการจัดบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะราย กลไกที่
หลากหลายในการเข้าถึงและการสื่อสารที่ไปถึงลูกค้า การตอบสนองที่ฉับไว หรือสัมพันธภาพพิเศษเฉพาะกลุ่ม 
 ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนจึงเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมุ่งไปสู่การรักษาและสร้างความจงรักภักดี
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น การยอมรับและชื่อเสียงของสถาบัน การเติบโตและการขยายส่วนตลาด สถาบัน
ต้องมีความไวต่อการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดใหม่ ของผู้เรียน ลูกค้าอื่นและ ตลาด 
และต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของลูกค้า สถาบันต้องใส่ใจต่อเสียงลูกค้า และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของตลาด ดังนั้นความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนจึงต้องสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและความคล่องตัวของ
สถาบัน 

๔. การให้ความสำคัญกับคน 
 ความสำเร็จของสถาบันขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีความผูกพันซึ่งได้รับประโยชน์จากการทำงานที่มีความ
หลากหลาย เห็นทิศทางของสถาบันอย่างชัดเจน โอกาสในการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการ 
บุคลากรจะมีความผูกพันได้ต้องมีบรรยากาศการทำงานที่มีความปลอดภัยมีความไว้เนื้ อเชื่อใจ และการให้
ความร่วมมือซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น สถาบันที่ประสบความสำเร็จต้องสามารถใช้ประโยชน์จากภูมิหลังที่
หลากหลายของบุคลากรและคู่ความร่วมมือ รวมทั้งความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจ สถาบันที่
ประสบความสำเร็จเหล่านี้ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบัน ซึ่งรวมถึงผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอ่ืน ชุมชน และกลุ่มบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับผลกระทบจาการปฏิบัติงานของสถาบัน 
 การให้ความสำคัญต่อคนในสถาบัน หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความผูกพัน การพัฒนาและความ
ผาสุกของบุคลากร สิ่งเหล่านี้นับวันจะต้องอาศัยการออกแบบกระบวนการให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสม
กับสถานที่ทำงานและความต้องการใช้ชีวิตครอบครัวที่แตกต่างกัน ความท้าทายหลักในการให้ความสำคัญกับ
บุคลากรรวมถึง (๑) การแสดงความมุ่งมั่นของผู้นำที่จะทำให้บุคลากรประสบความสำเร็จ (๒) การสร้างระบบ
การยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลที่นอกเหนือไปจากระบบการให้ผลตอบแทนตามปกติ (๓) จัดให้มีการพัฒนา
และความก้าวหน้าภายในสถาบัน (๔) การแบ่งปันความรู้ของสถาบัน เพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการแก่
ผู ้เรียนและลูกค้ากลุ ่มอื ่น ตลอดจนช่วยให้สถาบันบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ ่งขึ ้น ( ๕) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีการวิเคราะห์ผลได้ผลเสียของความเสี่ยงในการ
ตัดสินใจนั้น เพื่อให้เกิดนวัตกรรม (๖) การพัฒนาระบบความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของตนทั้งใน
ระดับบุคลากรและระดับองค์กร (๗) การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนบุคลากรที่หลากหลาย 



 

 

๓๕ 

 ความสำเร็จของบุคลากรซึ่งรวมถึงทั้งของผู้นำด้วย ขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะเรียนรู้ การเรียนรู้นี้รวมถึงการ
เตรียมคนเพื่อสมรรถนะหลักของสถาบันในอนาคต การฝึกงานในหน้าที่เป็นการฝึกให้คนเรียนรู้ข้ามสายงาน 
และทำให้เชื่อมโยงการฝึกอบรมเข้ากับด้านอัตรากำลังและความจำเป็นเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิผลและคุ่มค่า 
ในสถาบันที่ต้องพ่ึงพาอาสาสมัคร การเรียนรู้ของอาสาสมัครเหล่านี้ก็มีความสำคัญที่ควรนำมาพิจารณา 
 สถาบันต้องสร้างคู ่ความร่วมมือทั ้งภายในและภายนอกกับบุคคลและองค์การอื ่น เพื ่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์โดยรวมได้ดีขึ้น คู่ความร่วมมือภายในสถาบันอาจหมายถึง ความร่วมมือระหว่างฝ่ายปฏิบัติงานกับ
ฝ่ายบริหาร การเป็นคู่ความร่วมมือกับบุคลากรอาจครอบคลุม โอกาสที่จะพัฒนาการฝีกอบรมคร่อมสายงาน 
หรือการปรับโครงสร้างการทำงานใหม่ เช่น การสร้างทีมงานที่มีสมรรถนะสูง นอกจากนี้การตั้งกลุ่มความ
ร่วมมือภายในสถาบันยังอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่าง
คณาจารย์ บุคลากรและอาสาสมัครเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่น การตอบสนองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 คู่ความร่วมมือภายนอกอาจหมายถึงลูกค้า ผู้ส่งมอบ สถาบันการศึกษาอื่น หรือชุมชนบุคคลเหล่านี้
อาจมีบทบาทต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของสถาบัน  



 

 

๓๖ 

 
๕. การเรียนรู้ระดับองค์การและความคล่องตัว 
 เพื่อให้ประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบันซึ่งมีสภาพแวดล้อมในการแข่งขันสูง และเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา สถาบันจำเป็นต้องมีความคล่องและมีการเรียนรู้ระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ความคล่องตัวคือ
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ สถาบันกำลังเผชิญกับระยะในการ
นำเสนอ/ปรับปรุงหลักสูตรและบริการใหม่ๆ ที่สั ้นลงเรื ่อย ๆ มีการเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐบาลและ
องค์การที่ไม่แสวงหากำไร ดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อประเด็นใหม่ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
เนื่องจากในปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะชะงักงันบ่อยขึ้นมาก ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะถูกกระตุ้น
ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การนำเสนอหลักสูตรและบริการใหม่ ความวุ่นวายหรือ ความตึงเครียดทาง
เศรษฐกิจ เหตุการณ์สำคัญทางสภาพภูมิอากาศ ข้อบังคับด้านกฎระเบียบ หรือข้อเรียกร้องจากสังคมและ
ชุมชน ดังนั้นสถาบันจึงต้องมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตนเองได้ โดยใช้ระยะเวลาที่สั้นลง การปรับปรุง
ระยะเวลาในการตอบสนอง มักต้องเปลี ่ยนระบบงานใหม่ ปรับกระบวนการทำงานให้ง่ายขึ้น หรือสร้าง
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสู่อีกกระบวนการหนึ่งอย่างรวดเร็ว บุคลากรที่ได้รับ
อบรมคร่อมสายงาน และที่ได้รับการมอบอำนาจในการตัดสินใจ และการจัดการของความรู้ของสถาบันที่ทัน
เหตุการณ์ จึงมีค่าอย่างยิ่งต่อสถาบันในสภาพแวดล้อมดังกล่าว 
 การเรียนรู้ระดับองค์การ ประกอบด้วยการปรับปรุงแนวทางที ่มีอยู่แล้วอย่างต่อเนื ่อง และการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือการสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่เป้าประสงค์และแนวทาง หลักสูตรบริการ และตลาดใหม่ 
 การเรียนรู้ต้องฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงานของสถาบัน นั่นคือ การเรียนรู้ควรเป็น (๑) ส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจำที่ทำจนเป็นกิจวัตร (๒) สิ่งที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง (๓) การเน้นการ
สร้างองค์ความรู้และเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งสถาบัน (๔) ขับเคลื่อนโดยโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และมี
ความหมาย รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 
 แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หมารวมถึงแนวความคิดจากอาจารย์และบุคลากร อาสาสมัคร ผลการวิจัยและ
พัฒนา ข้อมูลจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผลการดำเนินการ
ของคู่แข่งและการเทียบเคียง 
 การเรียนรู้ขององค์การส่งผล ดังนี้ (๑) เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นด้วยหลักสูตร และ
บริการทางการศึกษาใหม่ๆ หรือที่ได้รับการปรับปรุง (๒) สร้างโอกาสใหม่ทางการศึกษา (๓) พัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ (๔) ลดความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน ความสูญเปล่า และ
ต้นทุนที่เกี ่ยวข้อง (๕) ปรับปรุงผลการตอบสนองและลดรอบเวลาการดำเนินการ (๖) เพิ่มผลิตภาพและ
ประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรทั้งหลาของสถาบัน (๗) ส่งเสริมผลการดำเนินการของสถาบันในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการให้บริการต่อชุมชน และ (๘) เพิ่มความคล่องตัวในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
และการหยุดชะงักปัจจัยแห่งสำเร็จที่สำคัญที่ตอบสนองต่อความท้าทายในด้านเวลาที่ใช้ตั้งแต่การออกแบบ
จนถึงการนำไปปฏิบัติ (เวลาที่ใช้ตั้งแต่การริเริ่มหลักสูตรหรือบริการ) หรือรอบเวลาในการสร้างนวัตกรรม 
สถาบันจำเป็นต้องบูรณาการในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัย หรือริเริ่มแนวคิดไปจนถึงการนำไปใช้
จริง เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเร็วของตลาด 
 ทุกมิติของการดำเนินการที่วัดด้วยเวลามีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน และรอบเวลาคือตัววัดหลัก
ของกระบวนการ การให้ความสำคัญเรื่องเวลายังก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญอื่น ๆ การปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินการจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปพร้อมพร้อม ๆ กัน ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงาน 



 

 

๓๗ 

โครงสร้างสถาบัน คุณภาพ ต้นทุน การบูรณาการห่วงโซ่อุปทานผลิตภาพและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องใน
ภาวะตลาดที่ท้าทาย 
 การเรียนรู้ของสถาบันและความคล่องตัว อาจได้จากพันธมิตรหรือคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ซึ่งอาจ
ช่วยเสริมสมรรถนะหลักของสถาบัน เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ หรือเป็นฐานสำหรับสร้างหลักสูตรและหรือบริการ
ใหม่ คู่ความร่วมมืออาจช่วยแก้ประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกันโดยการผสมผสานและเสริมความแข็งแกร่งและ
สมรรถนะหลักขององค์การ หรือความสามารถในการเป็นผู้นำของสถาบันเข้ากับจุดแข็งและศักยภาพของ
คู่ความร่มมือ ความร่วมมือเช่นนี้ อาจสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ของสถาบันอีกด้วย 

๖. การมุ่งเน้นความสำเร็จ 
 การสร้างความสำเร็จของสถาบันทั ้งในปัจจุบันและอนาคต ต้องอาศัยความเข้าใจในปัจจัยต่าง ๆ  
ที่มีผลกระทบต่อสถาบันและตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจะทำให้มั ่นใจได้ว่าจะมีความสำเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง ต้องมี ต้องมีการจัดการความไม่แน่แน่นอนในสภาพแวดล้อมและการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการ
ระยะสั้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความจำเป็นในการลงทุนเพ่ือความสำเร็จระยะยาวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถาบัน ความเติบโตอย่างยั่งยืนและการเป็นผู้นำด้านผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต้องมีทิศทางอนาคตที่
ชัดเจน ทั้งยังต้องมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพันธะระยะยาวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ได้แก่ ผู้เรียนและลูกค้า 
กลุ่มอื่น บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ  ชุมชนและสังคม สถาบันยังต้องมีความคล่องตัวที่จะปรับแผนใน
กรณีท่ีสถานการณ์บังคับ 
 การวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรของสถาบันควรต้องคำนึงล่วงหน้าถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความ
คาดหวังทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น โอกาสทางการศึกษาและการสร้างคู่ความ
ร่วมมือใหม่ๆ วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ ความต้องการด้าน
สมรรถนะและอัตรากำลังของบุคลากร การแข่งขันในตลาดโลก การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงผู้เรยีน 
ลูกค้ากลุ่มอื่นและส่วนตลาดรูปแบบใหม่ในการทำธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบข้อบังคับ ความ
ต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงของสังคมและชุมชน และการปรับกลยุทธ์ของคู่แข่ง การกกำหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากรของสถาบันต้องพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้ การ
มุ่งเน้นอนาคตหมายถึง การพัฒนาผู้นำ บุคลากรและผู้ส่งมอบ การวางแผนการสืบทอดที่มีประสิทธิผล การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดความกล้าเสี่ยงอย่างคุ้มค่าและสนับสนุนนวัตกรรม รวมถึงคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  



 

 

๓๘ 

 
๗. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
 นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและบริการ กระบวนการ 
การปฏิบัติการ และรูปแบบทางธุรกิจ (*) เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมควรนำสถาบัน
สู่มิติใหม่ของผลดำเนินการ นวัตกรรมจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน กระบวนการที่จะค้นหาโอกาส
ทางกลยุทธ์ และการติดตามการลงทุนที่มีความเสี่ยง (Intelligent Risk) นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นแนวคิดที่แตกต่างแต่เสริมซึ่งกันและกัน สถาบันที่ประสบความสำเร็จใช้ทั้งสองแนวทางเพ่ือ
ปรับปรุงผลการดำเนินการ 
 นวัตกรรมไม่จำกัดอยู่เพียงในหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนาเท่านั ้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการ
ปฏิบัติการ ระบบและกระบวนการทั ้งในหมดในทุก ๆ ด้าน การบริหารและจัดการสถาบันจึงต้องสร้าง
บรรยากาศ เพื่อค้นหาโอกาสทางกลยุทธ์และลงทุนในความเสี่ยงที่น่าลงทุน เพื่อให้กลายเป็นส่วนห นึ่งของ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมควรบูรณาการเข้าไว้ในการปฏิบัติงานประจำวัน โดยมีระบบการ
ปรับปรุงผลการดำเนินการช่วยเกื้อหนุน นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบในการเฟ้นหาโอกาสทาง
กลยุทธ์ในทุกส่วนของสถาบัน 
 นวัตกรรมอาจได้มาจากการดัดแปลงนวัตกรรมจากอุตสาหกรรมอื่น เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแบบกา้ว
กระโดดในวงการศึกษา นวัตกรรมเกิดจาการสั่งสมความรู้ของสถาบันและบุคลากรและจากนวัตกรรมของ
คู่แข่ง อาจเกี่ยวข้องกับความร่วมมือของบุคลากรซึ่งปกติไม่ได้ทำงานด้วยกันหรือมาจากต่างหน่วยงานภายใน
สาบัน ดั้งนั้น ความสามารถในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากความรู้เหล่านี้อย่างรวดเร็วมีความสำคัญยิ่งต่อ
การผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมของสถาบัน 

๘. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
 การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง หมายถึง การที่สถาบันวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการเป็นส่วนสำคัญของ
การดำเนินการของสถาบัน ทั้งจากมุมมองภายในและจากสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน การวัดผลควรพัฒนาจาก
ความต้องการและกลยุทธ์ของสถาบัน และควรสื่อถึงข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการหลัก 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ และจากการผลการดำเนินการของคู่แข่งและในวงการศึกษา การบริหารจัดการผล
การดำเนินการที่มีประสิทธิผลของสถาบันต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้อาจ
อยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข กราฟ ข้อมูลเชิงพรรณา และมาจากหลากหลายแหล่งทั้งกระบวนการภายใน 
การสำรวจ ฐานข้อมูล และสื่อสังคม ตัววัดผลการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น หลักสูตร บริการ และ
กระบวนการ การเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติ ตลาด และผลการดำเนินการของคู่แข่ง ผลการดำเนินการของผู้ส่งมอบ 
บุคลากร คู่ความร่วมมือ ต้นทุน งบประมาณ และผลลัพธ์ด้านการเงิน ด้านการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎหมาย 
และการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการปรับปรุงผลการดำเนินการ และการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้แก่ 
การเลือกและใช้ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ที่เลือกมาต้องเป็นตัวที่ดีที่สุด ที่
สะท้อนถึงปัจจัยที่นำไปสู่การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาของผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอื่น การปฏิบัติการ การเงิน งบประมาณ และผลการดำเนินการด้านสังคม กลุ่มตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่
ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผลการดำเนินการของสถาบันจะช่วย
ทำให้กระบวนการทั้งหมดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์ของสถาบัน ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้
เหล่านี ้อาจจำเป็นในการสนับสนุนการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที ่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการติดตามผลจะช่วยให้สถาบันสามารถประเมินและปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและ
ตัวบ่งชี้เหล่านั้น เพ่ือให้สนับสนุนเป้าประสงค์ของสถาบันได้ดียิ่งข้ึน 
 การวิเคราะห์ หมายถึง การกลั่นกรองใจความสำคัญจากข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุน  
 การวัดผล การตัดสินใจ การปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรม การวิเคราะห์รวมถึง การใช้ข้อมูลเพ่ือดูแนวโน้ม 
การคาดการณ์ ตลอดจนการหาความสัมพันธ์ของเหตุและผลซึ่งโดยปกติแล้วอาจไม่เห็นเด่นชัด การวิเคราะห์
อาจใช้สนับสนุนจุดมุ่งหมายต่าง ๆ เช่น การวางแผน การทบทวนผลการดำเนินการโดยรวม การปรับปรุง  
การปฏิบัติงาน และการบรรลุเป้าหมายของบริหารความเปลี่ยนแปลง และการเปรียบเทียบผลการดำเนินการ
กับคู่แข่ง หรือเทียบเคียงกับสถาบันที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ข้อมูลอาจจำเป็นต้องรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ ข้อมูลอาจจำแนกได้  
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ตลาด หลักสูตร บริการ และกลุ่มบุคลากร เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น 

๙. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ผู้นำของสถาบันควรใจความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะ รวมทั้งต้องคำนึงถึงความผาสุก
และประโยชน์ของสังคม ผู้นำควรเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสถาบันและบุคลากรในการให้ความสำคัญในการปกป้อง
สุขภาวะ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การปกป้องดังกล่าวควรครอบคลุมถึงปฏิบั ติการของสถาบันที่อาจ
ส่งผลกระทบในทุกด้าน นอกจากนั้นสถาบันควรเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรและการลดของเสียที่แหล่งเกิด  
การวางแผนควรคำนึงถึงผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารทางกายภาพ การปฏิบัติงานภายใน
ห้องทดลองและการขนส่ง การวางแผนที่มีประสิทธิผลควรป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มีการเตรียมการเพ่ือ
ตอบสนองอย่างถูกต้องตรงประเด็นในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น และจัดให้มีสารสนเทศ และการสนับสนุนที่จำเป็น
ให้พร้อม เพ่ือสร้างความตื่นตัว ความปลอดภัย และความเชื่อม่ันของสังคม 
 สถาบันไม่เพียงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหดนของท้องถิ่น จังหวัด หรือประเทศเท่านั้น แต่ควร
ถือเอาข้อบังคับเหล่านี้เป็นโอกาสเพื่อการปรับปรุง “ให้ดีกว่าสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติการกฎระเบียบ” สถาบันควร
ตอกย้ำให้เกิดการประพฤติอย่างมีจริยธรรมในการดำเนินการและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเสียในทุกกรณี  
สภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันควรกำหนด ข้อปฏิบัติด้านจริยธรรมในมาตรฐานระดับสูงและต้องมีการติดตามผล
การปฏิบัติในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ 
 การคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคม หมายถึง การเป็นผู้นำและการสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมภายในขอบเขตที่สถาบันครอบคลุมถึงและภายใต้ข้ อจำกัดด้านทรัพยากร
ของสถาบัน การสนับสนุนและการเป็นผู้นำดังกล่าว อาจรวมถึงการพัฒนาการศึกษา สุขภาวะและบริการอื่น ๆ 
ในชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีเลิศ การเป็นต้นแบบในประเด็นที่มีความสำคัญต่อสังคม การอนุรักษ์
ทร ัพยากร การลดการปล่อยก๊าซเร ือนกระจก (Carbon footprint) การบร ิการช ุมชนและงานกุศล  
การปรับปรุงหลักปฏิบัติในวงการศึกษาและสถาบัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่ไม่เป็นความลับ
ทางการแข่งขัน 
 สถาบันที่เป็นต้นแบบ ภาวะผู้นำครอบคลุมการมีบทบาทในการโน้มน้าวสถาบันอื่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ จากสถาบันอ่ืนทั้ง ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย 
 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมจำเป็นต้องอาศัยตัววัดที ่เหมาะสม และผู ้นำสถาบันต้อง
รับผิดชอบต่อตัววัดดังกล่าวด้วย 

๑๐. จริยธรรมและความโปร่งใส 
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 สถาบันต้องเน้นย้ำถึงพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในทุกปฏิสัมพันธ์และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม องค์การกำกับดูแลของสถาบัน ควรกำหนดมาตรฐานจริยธรรมให้สูงและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น ผู้นำระดับสูงของสถาบันควรเป็นต้นแบบพฤติกรรมการมีจริยธรรมและสื่อความคาดหวังไปยังบุคลากร
ให้ชัดเจน 
 หลักการด้านจริยธรรมเป็นพื้นฐานของนวัตกรรมและค่านิยมของสถาบัน ซึ่งช่วยแยกแยะถูกผิดให้
ชัดเจน การระบุหลักการด้านจริยธรรมให้ชัดเจนร่วมกับค่านิยมของสถาบัน จะช่วยให้บุคลากรตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิผล และอาจเป็นการกำหนดกรอบที่เป็นบรรทัดฐานและข้อห้ามที่ใช้สถาบัน 
 คุณลักษณะของความโปร่งใส่ หมายถึง การสื่อสารที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาของผู้นำและการบริหาร
จัดการ และการแบ่งปันสารสนเทศท่ีชัดเจนและแม่นยำ 
 ประโยชน์ของความโปร่งใสมีหลายด้าน ได้แก่ การสร้างความผูกพันของบุคลากร ช่วยให้บุคลากรรู้
ที่มาที่ไปของสิ่งที่กำลังดำเนินการ และเห็นบทบาทของตนเองที่จะส่งผลในการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้
ยังมีความสำคัญในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความมีส่วนร่วม ความผูกพันและความ
เชื่อมั่นในสถาบัน 
 พฤติกรรมที่มีจริยธรรมและความโปร่งใส่สร้างความไว้วางใจต่อสถาบันและความเชื่อมั่นในความ
ยุติธรรมและความตรงไปตรงมาซึ่งมีคุณภาพในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

๑๑. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ 
 การส่งมอบคุณค่า แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เก่ากับได้สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันมีส่วนช่วยให้
เศรษฐกิจเติบโต และส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างสมดุลทางคุณค่าที ่อาจ
เปลี่ยนแปลงและอาจขัดแย้งกันในบางครั้ง กลยุทธ์ของสถาบันจึงควรพิจารณาถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่สำคัญไว้ให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า แผนและการปฏิบัติต่าง ๆ สนองความต้องการของทุกฝ่าย และเพ่ือ
เลี่ยงการเกิดผลกระทบด้านลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การผสมผสานตัววัดผลการดำเนินการทั้ง
แบบนำและแบบตามอย่างสมดุล เป็นวิธีที่มีประสิทธิผลวิธีหนึ่งในการสื่อสารถึงลำดับความสำคัญของเรื่องต่าง ๆ 
ในระยะสั้นและระยะยาว ติดตามผลการดำเนินการจริงและเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการปรับปรุงผลลัพธ์ 
 การวัดผลการดำเนินการของสถาบัน ควรมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่สำคัญ ซึ่งนำไปใช้สร้างคุณค่าและรั กษา
สมดุลของคุณค่าให้แก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ได้แก่ ผู ้เรียนและผู้ปกครอง ลูกค้า กลุ่มอื่น บุคลากร  
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ สังคมและชุมชน 
 ดังนั้น ผลลัพธ์จึงต้องใช้ตัววัดที่ประกอบขึ้นจากหลายด้าน ซึ่งไม่เพียงแต่ดูผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
และผลด้านงบประมาณเท่านั้น แต่ยังดูผลลัพธ์ของกระบวนการ ความพึงพอใจของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
และบุคลากร ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน รวมทั้งผลการดำเนินการด้านการนำองค์การ กลยุทธ์ และด้านสังคม 
โดยสามารถแสดงดังภาพต่อไปนี้  
 
 



 

 

๔๑ 

 

ภาพที่ ๙ บทบาทของค่านิยมหลักและแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนนิงานที่เป็นเลิศ 

 
  



 

 

๔๒ 

 
   ๑๓.    แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แผน ๑๒  
 

วิสัยทัศน์    “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” 
พันธกิจ 
๑. ผลิตบัณฑิต  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร ผ่านการศึกษาอบรม เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้  

มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและทักษะ  
ในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 

๒. ว ิจ ัยและพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าว ิจ ัย ให้ก ้าวไปสู ่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่าง
สมดุลและสันติสุข รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของนักวิจัยให้นำไปสู่ความเป็นสากล 

๓. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม  ให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่
หลากหลาย มีการบริการหรือบริหารเพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ ความร่วมมืออันดี
ระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ 

๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ส่งเสริมการศึกษา ผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมใน
ประชาคมโลกด้านพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยอันเป็ นรากฐานของการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ รักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์
และศักดิ์ศรี สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนกับบุคคล องค์กรและสังคม 

๕. ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ การบริหารและพัฒนา
บุคลากร ให ้เก ิดการบร ิหารการเปลี ่ยนแปลง โดยยึดหลักการบร ิหารจ ัดการอย่างมีประส ิทธ ิภาพ  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ   
 



 

 

 
 



 

 

๔๕ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร     

บทที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอก 

และภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  
ในขณะที ่จ ุดอ่อนขององค์กรเป ็นคุณลักษณะภายในที ่อาจจะทำลายผลการดำเน ินงานโอกาสทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุ เป้าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
 ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี ้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์  
เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่ เหมาะสมจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้นำสถานการณ์ต่าง ๆ มาวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (S = STRENGTH) 

๑. ผู้นำมีภาวะผู้นำสูง 
๒. มีเครือข่ายคณะสงฆ์ และภาคประชาชน สังคมท่ีเข้มแข็ง  
๓. ได้รับความเชื่อถืองานด้านบริการสังคมกับชุมชน 

จุดอ่อน (W = WEADKNESS) 
๑. เพิ่มศักยภาพในอนาคตให้บุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (ภาษา IT วิธีการสอน   
    สมัยใหม่) 
๒. ขาดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์องค์กรให้คนรู้จักมากขึ้น 
๓. ระบบงานในองค์กรยังไม่เป็นระบบ 

โอกาส (O = OPPORTUNITY) 
๑. นโยบายคณะสงฆ์ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้อายุซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ในการให้บริหารวิชาการทาง  
    พระพุทธศาสนา 

  



 

 

๔๖ 

 
อุปสรรค (T = THREAT) 

๑. ปริมาณนักศึกษาลดลง 
๒. จำนวนหลักสูตรที่หลากหลาย และบางหลักสูตรไม่สร้างรายได้ 
๓. มีสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่หลายแห่ง 
๔. นโยบายภาครัฐที่เป็นข้อจำกัดการดำเนินงาน 

TOWS Metrix 
เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์หลังจากได้ทำการวิเคราะห์ Swot เพื่อกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก

สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกมาก่อน แล้วนำ TOWS Matrix มาเป็น
เครื่องมือในการบริหาร โดยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ Swot 

๑. กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) ได้ มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและ
โอกาสแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน 

๒. กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้ มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และโอกาสแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน 

๓. กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและ
ข้อจำกัดแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน 

๔. กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน  (ST Strategy)ได้ มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
และข้อจำกัดแล้วนำข้อมูลมาพิจารณา ร่วมกัน 

• SO 
▪ ยกระยกระดับความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับคณะสงฆ์ และเครือข่าย 
▪ เพ่ิมบริการวิชาการกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ะดับความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของเครือข่าย 

• ST 
▪ พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ (IT KM Risk การเงิน ตรวจสอบภายใน HR ระบบนิสิต 

ทะเบียนและวัดผล) 
▪ เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้ทันการเปลี่ยนแปลง 

• WO 
▪ พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามต้องการและความสนใจผู้เรียน 

• WT 
▪ พัฒนาระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 
▪ เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

 



 

 

๔๗ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

Core Competency Strategic Advantages Strategic Challenges Strategic Opportunities 

สมรรถนะหลักขององค์กร  ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ โอกาสเชิงกลยุทธ ์

CC : ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
แบบบูรณาการ 

SA 1 : มีการส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดการศึกษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จากคณะสงฆ์และ
ประชาชน 
SA2 : ได้รับความเชื่อมั่นจากชุมชน ใน
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

SC1 : แสวงหารายได้จากแหล่งอื่น
เพ่ิมข้ึน 
SC2 : สร้าง Innovation  
จากองค์ความรู้ 
ด้านพระพุทธศาสนา 

SO1 แนวโน้มการขับเคลื่อนแผนคุณธรรม  
SO2 : เพ่ิมคุณค่าประชากรกลุ่มสูงอายุ ด้วยองค์
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

 



 

 



 

 

๔๘ 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตนครสวรรค์    

บทที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ฐาน 
ข้อมูล 

เป้าหมาย 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ศาสตร์แห่ง
ปัญญาเพื่อการ
พัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 

ผลิตบัณฑติ 
วิจัย บริการ
วิชาการ เพื่อ
พัฒนาสังคม
ด้วยศาสตร์
พระพุทธศาส
นาแบบ
บูรณาการ 

ร้อยละองค์ความรู้จาก
การดำเนินงานทุกด้าน
ที่เพิ่มขึ้น 

N/A ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

ร้อยละบณัฑิตที่ผ่าน
การประเมิน
คุณลักษณะพึง
ประสงค ์

N/A ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๒๐ 

ร้อยละงานวิจัยที่นำไป
ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น 

N/A ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

สัดส่วน Academic 
ต่อ Non Academic 

N/A ๙8:2 ๙6:4 ๙4:6 ๙2:8 ๙๐:๑๐ 

 

 

ปณิธาน “เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์” 

วิสัยทัศน์ ศาสตร์แห่งปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ศาสตร์ 
แห่งปัญญา 

องค์ความรู้จากการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ 

การพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 

การผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้และผลผลิตจากงานวิจัย 
สู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน สร้างความยั่งยืน ม่ันคงให้ท้องถิ่น 

 



 

 

๔๙ 

ค่านิยม 

 
๑. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณภาพ 
๒. สร้างองค์ความรู้และพุทธนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการชุมชน  
๓. เสริมสร้างสังคมวิถีพุทธด้วยบริการวิชาการท่ีเข้มแข็ง 
๔. สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภูมิธรรม ภูมินิเวศด้านพระพุทธศาสนาด้วยการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
๕. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

มุ่งเน้นคุณธรรม  = ยึดมั่นการทำงานด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 
มุ่งนำคุณภาพ   = ส่งมอบผลงานที่ดีกว่ามาตรฐาน 
มุ่งสร้างคุณค่าสังคมสันติสุข = สร้างสังคมสันติสุข และพอเพียงในท้องถิ่น  
 

 

S-M-I-L-E 
S = Soul (ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ขอโทษ ขอบคุณ) 
M = Master (มีความเป็นมืออาชีพ) 
I = Integrated (ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน) 
L = Learning (เรียนรู้ตลอดเวลา) 
E = Ethic (มีจริยธรรม) 

 
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

 
 
  

วัฒนธรรมองค์กร 

พันธกิจ 



 

 

๕๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1   : สร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตเพ่ือศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 1   : ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 1   : เพ่ิมคุณค่าให้บัณฑิตอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด   : ๑.๑ ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการเรียนดี 

๑.๒ ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ความรู้ดี มีคุณธรรม นำ
สันติสุข) 

โครงการ 1   : โครงการเพ่ิมคุณค่าบัณฑิต 
  

เป้าประสงค์ที่ 2   : มีหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
กลยุทธ์ 2   : ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 

ตัวช้ีวัด   : ๒.๑ ร้อยละของการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของสังคม 
๒.๒ อัตราส่วนเงินรายได้ Academic : Non Academic 
๒.๓ ร้อยละหลักสูตรที่มีรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ 

โครงการ 2   : โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งหลักสูตรระยะ
สั้นและระยะยาว 

  
ยุทธศาสตร์ที ่๒   : สร้างผลงานวิจัยเพื่อชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ ๓   : สร้างองค์ความรู้และพุทธนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน 
กลยุทธ์ ๓   : ปรับปรุงกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างพุทธนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด   : ๓.๑ ร้อยละของพุทธนวัตกรรมที่ได้รับการสังเคราะห์และพัฒนา 
๓.๒ จำนวนเอกสารการสอน/หนังสือ ที่จัดทำสู่เข้าระบบสารสนเทศ 
๓.๓ จำนวนพุทธนวัตกรรมที่นำไปใช้ในเชิงพ้ืนที่ 

โครงการ ๓   : โครงการพัฒนากระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างพุทธนวัตกรรม 
  

เป้าประสงค์ที่ ๔   : ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ ๔   : ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด   : ๔.๑ สัดส่วนของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่องานวิจัยทั้งหมด 
๔.๒ จำนวนบทความทางวิชาการของคณาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงไม่น้อยกว่า 
30 รายการต่อปี 
๔.๓ จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

โครงการ ๔   : โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสู่สังคม 
  

 
 
 



 

 

๕๑ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๓   : ส่งเสริมงานบริการวิชาการเชิงพุทธให้เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ที่ ๕   : เสริมสร้างสังคมวิถีพุทธด้วยการบริการวิชาการท่ีเข้มแข็ง 

กลยุทธ์ ๕   : บูรณาการความร่วมมือกับคณะสงฆ์ ชุมชน ท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด   : ๕.๑ จำนวนความร่วมมือกับคณะสงฆ์ ชุมชน ท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น 

๕.๒ จำนวนโครงการบริการวิชาการท่ีนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
๕.๓ จำนวนรายได้จากการให้บริการวิชาการ 

โครงการ ๕   : โครงการบริการวิชาการท้องถิ่น 
  

เป้าประสงค์ที่ ๖   : ระบบการพัฒนาการสื่อสารเชิงรุก 
กลยุทธ์ ๖   : พัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงรุก 

ตัวช้ีวัด   : ๖.๑ ร้อยละของอาจารย์และนิสิตที่ผ่านการประเมินเป็น Brand 
Ambassador 
๖.๒ ร้อยละของกัลยาณชนที่มารับบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

โครงการ ๖   : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร 
  

ยุทธศาสตร์ที ่๔   : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ ๗   : สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ภูมิธรรม ภูมินิเวศด้านพระพุทธศาสนาด้วยการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ ๗   : ส่งเสริมการจัดการพ้ืนที่เชิงพุทธ สู่พื้นที่ภูมิธรรม ภูมินิเวศ 

ตัวช้ีวัด   : จำนวนพื้นที่ภูมิธรรม ภูมินิเวศด้านพระพุทธศาสนาด้วยการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

โครงการ ๗   : โครงการพัฒนาพ้ืนที่ภูมิธรรม ภูมินิเวศด้านพระพุทธศาสนา 
  

เป้าประสงค์ที่ ๘   : ยกระดับกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ ๘   : ยกระดับกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัด   : ร้อยละความสำเร็จตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ ๘   : โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

  
ยุทธศาสตร์ที ่๕   : บริหารจัดการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ที่ ๙   : มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศทีท่ันสมัยและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

กลยุทธ์ ๙   : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการการปฏิบัติงานของทุก
ภาคส่วน 

ตัวช้ีวัด   : ๙.๑ ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๙.๒ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

โครงการ ๙   : โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล 



 

 

๕๒ 

เป้าประสงค์ที่ ๑๐   : บุคลากรมีคุณวุฒิและเชี่ยวชาญตามสายงานและมีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ๑๐   : พัฒนาบุคลากรให้มคีุณวุฒิ มีขีดความสามารถสูง และมีค่านิยม วัฒนธรรม
ตามท่ีองค์กรกำหนด 

ตัวช้ีวัด   : ๑๐.๑ ร้อยละบุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีขีดความสามารถสูง และมีค่านิยม 
วัฒนธรรมตามที่องค์กรกำหนด 
๑๐.๒ ร้อยละความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 

โครงการ ๑๐   : โครงการพัฒนาทุนมนุษย์ 
  

เป้าประสงค์ที่ ๑๑   : มีองค์ความรู้จากการดำเนินงานทุกด้าน 
กลยุทธ์ ๑๑   : เสริมสร้างองค์ความรู้จากการดำเนินงานทุกด้าน 

ตัวช้ีวัด   : ๑๑.๑ ร้อยละองค์ความรู้ที่จัดเก็บเข้าระบบ การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ทั้งองค์กร 
๑๑.๒ จำนวนนวัตกรรม (Innovation) หรือการปฏิบัติงานที่ดี  
(Best Practice) ทั้งองค์กร 

โครงการ ๑๑   : โครงการบริหารการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม 
  

เป้าประสงค์ที่ ๑๒   : วิทยาเขตนครสวรรค์มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๑๒   : บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด   : ๑๒.๑ ระดับคะแนนผลการประเมินตนเองภายใน การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับวิทยาเขต 
๑๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุผลตามตัวชี้วัด (KPI) ของแผน
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ ๑๒   : โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
  

เป้าประสงค์ที่ ๑๓   : มีระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ ๑๓   : บริหารสัดส่วนงบประมาณให้สมดุล 
ตัวช้ีวัด   : ๑๓.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน  

๑๓.๒ จำนวนรายได้ที่เกิดจากการบริหารทรัพย์สิน (หน่วย:ล้านบาท) 
โครงการ ๑๓   : พัฒนาระบบงบประมาณและการเงินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 

๕๓ 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
แผนปฏิบัติราชการ กลยุทธ์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตเพื่อศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี: 1. สร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตเพ่ือศตวรรษท่ี 21 ผู้รับผิดชอบหลัก : ลงชื่อ
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณให้เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี: 1. เพ่ิมคุณค่าให้บัณฑิตอย่างย่ังยืน
ตัวช้ีวัด :  1.1 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีผลการเรียนดี (= 3.๐๐) ต ำแหน่

งตัวช้ีวัด :  1.๒ ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (En / IT)

ผู้อนุมัติ : ลงชื่อ

ต ำแหน่ง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ
P: Plan (การวางแผน)
1. แต่งต้ังคณะกรรรมกำรเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพบัณฑิต คณะกรรมกำร ชุด -                  
2. จัดท ำแผนพัฒนำบัณฑิตตำมข้อก ำหนด แผนพัฒนำคุณภำพบัณฑิต เล่ม -                  
3. บูรณำกำรปฏิทินกำรศึกษำและส่ือสำร ร้อยละกลุ่มเป้ำหมำยทีรั่บทรำบ

คณำจำรย์และนิสิต
ร้อยละ

D: Do (การด าเนินการ)
๔. ส่ือสำรแผนพัฒนำคุณภำพบัณฑิต จ ำนวนคร้ัง
๕. ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำรเพ่ิมคุณค่ำบัณฑิต

5.1 โครงกำรหนึ่งปริญญำ หนึ่งประกำศนียบัตร (ศำสนพิธีกร,ธรรมะศึกษำ) 
(นอกงบ)

52,000             
5.2 โครงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกัมมฏัฐำน 150,600          634,400           
๕.๓ โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นครู 52,000            
๕.๔ โครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 100,500          
๕.6 โครงกำรกีฬำสัมพันธ์ 103,500          
๕.7 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมและปรับพ้ืนฐำนส ำหรับนิสิตใหม่ 103,500          
๕.8 โครงกำรสนับสนุนนิสิตเติมปัญญำแก่สังคม 66,600            

งบประมาณ
แผนงาน / โครงการ /กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานท่ีร่วม
ด าเนินงาน

โครงการ / แผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

                            2. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

โครงการ:    โครงการเพ่ิมคุณค่าบัณฑิต

วัตถุประสงค์โครงการ :  1. เพ่ือพัฒนานิสิตให้เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณภาพ

หลักการเหตุผล :  เพ่ือผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ :          ผศ.ศศิกิจจ ์อ่ าจุย้                                           ต าแหน่ง :  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก   :  วิทยาลัยสงฆ์ครสวรรค์

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : บัณฑิตท่ีผ่านหลักเกณฑ์ตามข้อก าหนด Expected learning outcome 



 

 

๕๔ 

 

 
  



 

 

๕๕ 

  



 

 

๕๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิจัยเพื่อชุมชน 
 

 
  



 

 

๕๗ 

 
 
 
  



 

 

๕๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมงานบริการวิชาการเชิงพุทธให้เข้มแข็งมชน 
 
 
 
  



 

 

๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี: ๓. ส่งเสริมงานบริการวิชาการเชิงพุทธให้เข้มแข็ง ผู้รับผิดชอบหลัก : ลงชื่อ
เป้าประสงค์ : เสริมสร้างสังคมวิถีพุทธด้วยบริการวิชาการท่ีทันสมัย
กลยุทธ์ท่ี:    ๖. พัฒนากระบวนการส่ือสารเชิงรุก ต ำแหน่ง

ตัวช้ีวัด :  ๖.๑ ร้อยละชองอาจารย์และนิสิต(ท่ีผ่านการประเมิน)เป็น Brand Ambassador
ตัวช้ีวัด :  ๖.๒ ร้อยละของกัลยาณชนท่ีมารับบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ผู้อนุมัติ : ลงชื่อ

หลักการเหตุผล :   ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการเชิงพุทธให้แพร่หลายและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร ต ำแหน่ง
วัตถุประสงค์โครงการ :  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่ือสารองค์กร
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  บุคลากรและบุคคลภายนอกได้รับข่าวสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ขององค์กร
ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ :   นางสาวอนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์                                 ต าแหน่ง :  อาจารย์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ
P: Plan (การวางแผน)
1. แต่งต้ังคณะกรรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่ือสารองค์กร คณะกรรมการ คณะ
๒. จดัท าแผนส่ือสารและประชาสัมพันธ์องค์กรท่ีบูรณาการกับปฏิทินการศึกษา แผนการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ แผน 20,000
D: Do (การด าเนินการ)
๓. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่ือสารองค์กร
   ๓.๑ กิจกรรมผู้บริหำรระดับสูงพบประชำคม จ านวนคร้ังท่ีส่ือสาร จ ำนวน 40,000
   ๓.๒ กิจกรรมเปิดบ้ำนร่วมกับองค์กรต่ำงๆ จ ำนวนคร้ังทีอ่อกบริกำร จ ำนวน 43,000
   ๓.๓ กิจกรรมกำรแนะแนวกำรศึกษำ (ใช้ร่วมกับองค์ 1) จ ำนวนกำรออกแนะแนว จ ำนวน 106,000
   ๓.4 กิจกรรมผลิตส่ือออนไลน์ขององค์กร จ ำนวนส่ือผลิต จ ำนวน 29,000
4. โครงการเสริมสร้าง Brand Ambassador
   4.๑ จัดท ำคู่มอื Brand Ambassador คู่มอื Brand Ambassador เล่ม 45,800
   4.2 ส่ือสำร ประชำสัมพันธ์ คู่มอื Brand Ambassador จ ำนวนคร้ังทีส่ื่อสำร จ ำนวน 30,000
   4.3 สนับสนุนส่งเสริมผู้ทีม่คุีณลักษณะตำมคู่มอื Brand Ambassador จ ำนวนผู้ทีม่คุีณลักษณะตำมคู่มอื Brand Ambassador จ ำนวน 7,500
C: Check (การตรวจสอบ)
5.ประเมินผลการด าเนินงาน

5.1 ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ผลการประเมิน ร้อยละ
A: Act (การด าเนินการให้เหมาะสม)
6. รายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ ฉบับ
ประเด็นความเส่ียง    ปัจจยัเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง เงินงบประมำณ 106,000             

1. ขำดควำมเข้ำใจในเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ขององค์กร 1. ช่องทำงกำรส่ือสำรไมเ่พียงพอ 1. อ้ำงอิงตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง นอกงบประมำณ 215,300             

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก   :  ส านักวิชาการ

โครงการ / แผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

โครงการ:   โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่ือสารองค์กร

หน่วยงานท่ีร่วม
ด าเนินงาน

รวมทัง้ส้ิน 321,300                                           

แผนงาน / โครงการ /กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ



 

 

๖๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในท้องถิ่น 
 

  



 

 

๖๑ 

 

 
  



 

 

๖๒ 

 

 
 
  



 

 

๖๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 
 

  



 

 

๖๔ 

 
 
  



 

 

๖๕ 

 
  



 

 

๖๖ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี: ๕ บริหารจดัการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ ผู้รับผิดชอบหลัก : ลงชื่อ
เป้าประสงค์ : มีองค์ความรู้จากการด าเนินงานทุกด้าน
กลยุทธ์ท่ี: 11. เสริมสร้างองค์ความรู้จากการด าเนินงานทุกด้าน

ต ำแหน่ง

1.๒ จ านวนนวัตกรรม  (Innovation) หรือการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practice) ท้ังองค์กร

ผู้อนุมัติ : ลงชื่อ

ต ำแหน่ง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ
P: Plan (การวางแผน)
1. ทบทวนกระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในวิทยำเขต คู่มอื เล่ม -                 
2. ก ำหนดองค์ควำมรู้ทีจ่ะมกีำรจัดท ำและเผยแพร่ แผนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ประจ ำปี แผน

-                 
3. จัดท ำแผนอบรมเร่ืองกำรจัดกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรม 65,000            
D: Do (การด าเนินการ)
4. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้

4.1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมทัว่ทัง้
องค์กร

ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร ร้อยละ
62,000            

4.2 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือเผยแพร่พระพุทธศำสนำ ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร ร้อยละ 62,000            
4.3 ถอดบทเรียนจำกกำรด ำเนินงำนทุกด้ำน 61,000            
4.4 โครงกำรวันคุณภำพ (Quality day) (KM CG) ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร ร้อยละ 38,800            

C: Check (การตรวจสอบ)
5. ประเมนิผลกำรด ำเนินงำน

5.๑ ประเมนิควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน ผลกำรประเมนิ คะแนน
A: Act (การด าเนินการให้เหมาะสม)
6. รำยงำนกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส รำยงำนกำรด ำเนินงำน รำยงำน

ประเด็นความเส่ียง    ปัจจยัเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง เงินงบประมำณ 65,000               

1. ขำดแผนทีด้่ำนควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำ 1. ไมม่กีำรจัดควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 1. อ้ำงอิงแผนบริหำรควำมเส่ียง นอกงบประมำณ 223,800             

2. ไมม่กีระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ทีช่ัดเจน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 

โครงการ / แผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

โครงการ: บริหารการจดัการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
หลักการเหตุผล : เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรุ้จากการด าเนินงาน และจดัเก็บเข้าระบบ KM, จ านวน Innovation/Best Practice ของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์โครงการ :  บริหารการจดัการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม

ตัวช้ีวัด :   1.1  ร้อยละองค์ความรู้ท่ีจดัเก็บเข้าระบบ จดัการความรู้ (Knowledge Management) ท้ังองค์กร

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ : รศ.ดร.วรกฤต เถ่ือนช้าง                                      ต าแหน่ง :  รักษาการรองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก   : ส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์

แผนงาน / โครงการ /กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงานท่ีร่วม

ด าเนินงาน

รวมทัง้ส้ิน 288,800                                           



 

 

๖๗ 

 



 

 

๖๘ 

 
 



 

 



 

 

กลไกการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 

บทที่ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร 

ในกระบวนการและขั้นตอนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยการ
เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรของบุคลากรและส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร 
เนื่องจากส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กรต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร์ ดังนั้น การเห็น
ความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นการสร้างแนวคิด รูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ หรือโครงการ 
กิจกรรมที่บุคลากรภายในองค์กรต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ที่องค์กรวางไว้ ทั้งนี้
รูปแบบของการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์จะกระทำได้คือ  

๕.๑ การมอบนโยบายของฝ่ายบริหารองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับ 
๕.๒ การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์องค์กรผ่านการออกหนังสือหรือข้อสั่งการในระดับการบริหารงาน 

อย่างไรก็ดี ในการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์นั้น เนื่องจากเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคลากรหลายระดับ ดังนั้น 
แนวทางในการสื่อสารแผนจึงต้องมีการวางกลไกการสื่อสารแผนในรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย และควร
ดำเนินการก่อนการสู่การบริหารงานตามปีงบประมาณของการใช้แผนเสมอ  การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ให้
บุคลากรมีความเข้าใจ ย่อมนำมาซึ่งการสร้างการยอมรับในแผนยุทธศาสตร์ที่องค์กรจัดทำขึ้นด้วยเช่นกัน 

๕.๓ กำหนดกลไกการประสานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ผ่านแผนปฏิบัติการ กลไกการประสาน
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ผ่านแผนปฏิบัติการตามลำดับชั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ผลดังที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการนั้น ๆ การทบทวนผลการปฏิบัติการประจำปีจะกำหนดไว้อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง เพ่ือการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงแผนตามความจำเป็น 

๕.๔ การติดตามและประเมินผลลัพธ์/ผลผลิตตามแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการ/ขั้นตอนของการตรวจสอบประสิทธิภาพระหว่างการทำงาน
และเมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยต้องใช้องค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลทั้งในด้านห้วงเวลา
ของการติดตามประเมินผล บุคลากรในการติดตามประเมินผล ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล กระบวนการ
และเทคนิควิธีในการติดตามประเมินผล รวมตลอดจนการสื่อสารงานติดตามประเมินผลสู่ภายในองค์กรเพ่ือ
การรับรู้และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

๗๐ 

ภาคผนวก ก 
คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

  

ยุทธศาสตร์  1. สร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ 1. เพิ่มคุณค่าบัณฑิต 
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการเรียนดี 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

บัณฑิตที่มีผลการเรียนดี คือ มีผลการเรียนเท่ากับ 3.00 ใน 7 เทอม  
ผลการเรียนนิสิตชั้นปีที่ 4 เทอม 1 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี(ครบ๗เทอม) 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนนิสิตที่มีผลการเรียน 3.00 ใน 7 เทอม (ตั้งแต่ปีที่ 1 - เทอมแรกปี 4) 

 ตัวหาร จำนวนนิสิตชั้นปีที่ 4 ของเทอมที่ 1 *100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

กรณีโอนย้ายไม่นับ 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 



 

 

๗๑ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  1. สร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ 1. เพิ่มคุณค่าบัณฑิต 
ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ บัณฑิตมีทักษะในเรื่องภาษาอังกฤษ และมีทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

 8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน  ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ตัวหาร จำนวนนิสิตชั้นปีสุดท้าย*100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง สำนักทะเบียนและวัดผล 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร สำนักทะเบียนและวัดผล 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

- 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๗๒ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  1. สร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของการปรับปรุงหลักสูตรที่ปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

บริบทของสังคม 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง คือ หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในส่วนสาระสำคัญ
ของหลักสูตร ทั้งหลักสูตรระยะยาวและหลักสูตรระยะสั้น 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ได้รับการปรับปรุง 

 ตัวหาร แผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว*100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร แผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

- 

Benchmark ข้อมูล - 
ผู้รายงาน ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๗๓ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  1. สร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละหลักสูตรที่มีรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่   
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

หลักสูตรที่มีรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ คือ หลักสูตรที่จัดรูปแบบการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลาย และทันสมัย 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process) ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจหลักสูตรการเรียนการสอนสมัยใหม่ 

 ตัวหาร จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด*100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง แบบรายงานการประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร แบบรายงานการประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

- 

Benchmark ข้อมูล - 
ผู้รายงาน ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๗๔ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  2. สร้างผลงานวิจัยเพื่อสังคม 
กลยุทธ์ 3. ปรับปรุงกระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างพุทธนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของพุทธนวัตกรรมที่ได้รับการสังเคราะห์และพัฒนา 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

จำนวนพุทธนวัตกรรมที่ได้รับการสังเคราะห์และพัฒนาต่อจำนวนนวกรรม
ทั้งหมดของวิทยาเขตนครสวรรค์ 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process) ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนพุทธนวัตกรรมที่ได้รับการสังเคราะห์และพัฒนา/ปี 

 ตัวหาร จำนวนนวัตกรรมทั้งหมดของวิทยาเขต/ปี 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร. 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๗๕ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  2. สร้างผลงานวิจัยเพื่อสังคม 
กลยุทธ์ 3. ปรับปรุงกระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างพุทธนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 3.2 จำนวนเอกสารการสอน/หนังสือ ที่จัดทำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

เอกสารการสอน หนังสือ ตำรา ของคณาจารย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ 
ที่ได้รับการจัดเข้าระบบสารสนเทศของวิทยาเขต 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process) ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนเอกสารการสอน หนังสือ ตำรา ของคณาจารย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาการ ที่ได้รับการจัดเข้าระบบสารสนเทศของวิทยาเขต 

 ตัวหาร  
หน่วยวัด จำนวน 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร  
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร. 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ความถี่ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๗๖ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  2. สร้างผลงานวิจัยเพื่อสังคม 
กลยุทธ์ 3. ปรับปรุงกระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างพุทธนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 3.3 จำนวนพุทธนวัตกรรมที่นำไปใช้ในเชิงพ้ืนที่ 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

พุทธนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณาจารย์ในรอบ ๑ ปี ที่มีนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่ 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process) ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนพุทธนวัตกรรมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่ 

 ตัวหาร  
หน่วยวัด จำนวน 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร  
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร. 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ความถี่ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๗๗ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  2. สร้างผลงานวิจัยเพื่อสังคม 
กลยุทธ์ 4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัด 4.1 สัดส่วนของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่องานวิจัยทั้งหมด 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์และมีผลกระทบต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศ
ในการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process) ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน ์

 ตัวหาร จำนวนงานวิจัยทั้งหมดของวิทยาเขต 
หน่วยวัด สัดส่วน 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๗๘ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  2. สร้างผลงานวิจัยเพ่ือสังคม 
กลยุทธ์ 4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัด 4.2 จำนวนบทความทางวิชาการของคณาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงไม่น้อยกว่า 30 รายการ

ต่อปี 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของคณาจารย์ที่ได้รับการ
อ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าคณาจารย์มีความสามารถในการทำวิจัย มีผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่
ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนา
งานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จำนวนบทความของคณาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิง
มาก ย่อมแสดงให้เห็นว่าคณาจารย์เป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process) ด้านการเรียนรู้ (Learning & Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต (Growth)  2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา (Delivery) 
4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ (Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการของคณาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิง 

 ตัวหาร  
หน่วยวัด จำนวน 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร  
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 
สถิติท่ีใช้ในการรายงาน ความถี่ 
เป้าหมาย/ระดับ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 



 

 

๗๙ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  2. สร้างผลงานวิจัยเพื่อสังคม 
กลยุทธ์ 4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัด 4.3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process) ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนผลงานวิชาการของคณาจารย์ ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 ตัวหาร  
หน่วยวัด จำนวน 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร  
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ความถี่ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๘๐ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  3. ส่งเสริมงานบริการวิชาการเชิงพุทธให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 5. บูรณาการความร่วมมือกับคณะสงฆ์ สังคม ท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 5.1 จำนวนความร่วมมือกับคณะสงฆ์ ชุมชน ท้องถิ่น 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาเขนครสวรรค์กับคณะสงฆ์ ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือ
ทำกิจกรรมเก่ียวกับการบริการวิชาการร่วมกันและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งสอง
ฝ่าย 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process) ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนความร่วมมือกับคณะสงฆ์ ชุมชน ท้องถิ่น 

 ตัวหาร  
หน่วยวัด จำนวน 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร  
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ความถี่ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๘๑ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  3. ส่งเสริมงานบริการวิชาการเชิงพุทธให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 5. บูรณาการความร่วมมือกับคณะสงฆ์ สังคม ท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 5.2 จำนวนโครงการบริการวิชาการเชิงพุทธที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

โครงการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่
ของบุคลากร ผ่านกระบวนการปฏิบัติร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง/การพัฒนา เป็นงานของบุคลากรร่วมกับคนท้องถิ่น เพื่อรวบรวม
ข้อมูล มีการวางแผนดำเนินการ มีการวิเคราะห์และทดลองปฏิบัติ รวมทั้งการ
สร้างทางเลือกในการจัดการต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process) ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

 ตัวหาร  
หน่วยวัด จำนวน 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร  
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ความถี่ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

 



 

 

๘๒ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  3. ส่งเสริมงานบริการวิชาการเชิงพุทธให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 5. บูรณาการความร่วมมือกับคณะสงฆ์ สังคม ท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 5.3 จำนวนรายได้จากการให้บริการวิชาการ 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

รายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาเขต โดยเกิดจากการ
รับเงิน ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ 
หรือทรัพย์สินของวิทยาเขตในการดำเนินงาน  

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนรายได้จากการให้บริการวิชาการ 

 ตัวหาร  
หน่วยวัด จำนวน 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร  
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ความถี่ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๘๓ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  3. ส่งเสริมงานบริการวิชาการเชิงพุทธให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 6. พัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงรุก 
ตัวชี้วัด 6.1 ร้อยละของอาจารย์และนิสิตที่ผ่านการประเมินเป็น Brand Ambassador 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

อาจารย์และนิสิตที่เป็น Brand Ambassador ต้นแบบของการทำหน้าที่ส่งเสริม
ภาพลักษณ์เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ให้ได้รับความ
สนใจจากหน่วยงาน องค์กร และบุคคลภายนอก 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process) ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนอาจารย์และนิสิตเป็น Brand Ambassador 

 ตัวหาร จำนวนอาจารย์และนิสิตทั้งหมด 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร กลุ่มกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน นางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๘๔ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  3. ส่งเสริมงานบริการวิชาการเชิงพุทธให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 6. พัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงรุก 
ตัวชี้วัด 6.2 ร้อยละของกัลยาณชนที่มารับบริการวิชาการด้านพระพุทธศาส 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

จำนวนกัลยาณชนที่มารับบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาจากวิทยาเขต
นครสวรรค์ผ่านโครงการ กิจกรรม หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ  

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process) ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนกัลยาณชนที่มารับบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในรอบปี 

 ตัวหาร จำนวนกัลยาณชนที่มารับบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเทียบจากปีฐาน 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน นางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๘๕ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 7. ส่งเสริมการจัดการพ้ืนที่เชิงพุทธ สู่พ้ืนที่ภูมิธรรม ภูมินิเวศ 
ตัวชี้วัด 7.1 จำนวนพื้นที่ภูมิธรรม ภมูินิเวศด้านพระพุทธศาสนาด้วยการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

พื้นที ่ภูมิธรรม ภูมินิเวศทางพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาพื้นที ่ของพุทธ
อุทยานนครสวรรค์ ทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธมณฑลจังหวัด
นครสวรรค์ และวัดภัทรสิทธาราม ให้เป็นพื้นที่สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลป
และวัฒนธรรมในท้องถิ่นแก่คณะสงฆ์ ชุมชน และผู้สนใจด้านพระพุทธศาสนา 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนพื้นที่ภูมิธรรม ภูมินิเวศด้านพระพุทธศาสนา 

 ตัวหาร  
หน่วยวัด จำนวน 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร  
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ความถี่ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 



 

 

๘๖ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 8. ยกระดับกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด 8.1 ร้อยละความสำเร็จตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

ความสำเร็จตามกรอบแนวทางในการดำเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process) ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย 
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   
ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนตัวชี้วัดของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุเป้าหมาย 

 ตัวหาร จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ์ 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๘๗ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  5. บริหารจัดการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก

ภาคส่วน 
ตัวชี้วัด 9.1 ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ คือ ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   

ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน   ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนความสำเร็จตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 ตัวหาร จำนวนระบบตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ X 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์ 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๘๘ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  5. บริหารจัดการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก

ภาคส่วน 
ตัวชี้วัด 9.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

ผู้ใช้บริการ IT คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial)  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

 5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   

ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน  ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนผู้ใช้บริการ IT มีความพึงพอใจ  

 ตัวหาร จำนวนผู้ใช้บริการ IT คูณ 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

- 

Benchmark ข้อมูล - 
ผู้รายงาน ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์ 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๘๙ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  5. บริหารจัดการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 10. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ มีขีดความสามารถสูง และมีค่านิยมวัฒนธรรม

ตามท่ีองค์กรกำหนด 
ตัวชี้วัด 10.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีขีดความสามารถสูง และมีค่านิยม

วัฒนธรรมตามที่องค์กรกำหนด 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

บุคลากรที่มีความสามารถอย่างน้อย 1 ด้าน ตามท่ีองค์กรกำหนด 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)  ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

 8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   

ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน   ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนบุคลากรที่มีความสามารถตามท่ีองค์กรกำหนด 

 ตัวหาร จำนวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร คูณ 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานบริหาร 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร กลุ่มงานบริหาร 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

- 

Benchmark ข้อมูล - 
ผู้รายงาน นางสาวณฐยา ราชสมบัติ 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๙๐ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  5. บริหารจัดการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 10. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ มีขีดความสามารถสูง และมีค่านิยมวัฒนธรรม

ตามท่ีองค์กรกำหนด 
ตัวชี้วัด 10.2 รอ้ยละความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคลากร 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

บุคลากรที่มีความผูกพันธ์ต่อองค์กรที่อยู่ในระดับดี 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial)  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

 7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   

ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน  ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรที่อยู่ในระดับดี 

 ตัวหาร จำนวนบุคลากรทั้งหมด คูณ 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานบริหาร 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร กลุ่มงานบริหาร 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

- 

Benchmark ข้อมูล - 
ผู้รายงาน นางสาวณฐยา ราชสมบัติ 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๙๑ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  5. บริหารจัดการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 11. เสริมสร้างองค์ความรู้จากการดำเนินงานทุกด้าน 
ตัวชี้วัด 11.1 ร้อยละองค์ความรู้ที่จัดเก็บเข้าระบบการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) ทั้งองค์กร 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

ความรูที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่เกิดจากการเรียนรูของบุคคลนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ลอก
เลียนมาจาก องคความรูเดิม เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นองค์ความรู้ให้คนอ่ืน
ได้ศึกษาค้นคว้า 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

 5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   

ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บเข้าระบบ KM 

 ตัวหาร จำนวนบุคลากรทั้งหมด คูณ 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานบริหาร 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร กลุ่มงานบริหาร 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

- 

Benchmark ข้อมูล - 
ผู้รายงาน รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๙๒ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  5. บริหารจัดการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 11. เสริมสร้างองค์ความรู้จากการดำเนินงานทุกด้าน 
ตัวชี้วัด 11.2 จำนวนนวัตกรรม (Innovation) หรือการปฏิบัติงานที่ดี (Best 

Practice) ทั้งองค์กร 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

Innovation/Best Practice ของหน่วยงาน คือ วิธีปฏิบัติในกระบวนการของ
การดำเนินงานทุกด้าน เพ่ือนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ และความยั่งยืนให้กับ
องค์กร 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)  ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

 5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

 8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   

ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน  ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนความสำเร็จของแผน Innovation/Best Practice ของหน่วยงาน  

 ตัวหาร จำนวนแผน Innovation/Best Practice ของหน่วยงานทั้งหมด 
หน่วยวัด จำนวน 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง ส่วนงานบริหาร 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร ส่วนงานบริหาร 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

- 

Benchmark ข้อมูล - 
ผู้รายงาน รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน จำนวน 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๙๓ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  5. บริหารจัดการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 12. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 12.1 ระดับคะแนนผลการประเมินตนเองภายใน การประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับวิทยาเขต 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

แผนยุทธศาสตร์ KPI คือ เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
 ด้านกระบวนการ (Internal Process)ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

 5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   

ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ 

 ตัวหาร จำนวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ คูณ 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

- 

Benchmark ข้อมูล - 
ผู้รายงาน ดร.สมบัติ นวลระออง 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๙๔ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  5. บริหารจัดการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 12. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภ ล 
ตัวชี้วัด 12.2 ร้อยละความสำเร็จของบรรลุตามตัวชี้วัด (KPI) ของแผนยุทธศาสตร์ 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

คะแนนผลการประเมินตนเองภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
วิทยาเขต คือการประเมินในวงรอบ 1 ปี ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา 
(Delivery) 

4. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   

ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง คะแนนผลการประเมินตนเองภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
วิทยาเขต ในวงรอบ 1 ปี ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตัวหาร  
หน่วยวัด คะแนน 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร  
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

 

Benchmark ข้อมูล  
ผู้รายงาน ดร.สมบัติ นวลระออง 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน คะแนน 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

  



 

 

๙๕ 

คู่มือการเก็บตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์  5. บริหารจัดการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 13. บริหารสัดส่วนงบประมาณให้สมดุล 
ตัวชี้วัด 13.1 ระดับความสำเร็จของงานเป็นไปตามแผน 
ความหมายของตัวชี้วัด 
(คำจำกัดความ) 

แผนยุทธศาสตร์ คือ มีการบริหารงบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
องค์กร 

มุมมองตาม BSC ด้านการเงิน (Financial) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ด้านกระบวนการ (Internal Process)ด้านการเรียนรู้ (Learning & 
Growth) 

มิติคุณภาพของตัวชี้วัด 1. การเติบโต 
(Growth) 

 2. ต้นทุน (Cost) 3. ระยะเวลา
(Delivery) 

4.ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

5. ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

6. ความปลอดภัย
(Safety) 

7. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

8. ความสามารถ 
(Competency) 

9. ขวัญกำลังใจ 
(Moral) 

10. ความโปร่งใส (Transparency)   

ความถี่การเก็บข้อมูล ทุกเดือน  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี 
สูตรการ
คำนวณ 

ตัวตั้ง จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย X 100 

 ตัวหาร จำนวนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมด 
หน่วยวัด ร้อยละ 
แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง สำนักงานวิทยาเขต/ส่วนงานแผนและงบประมาณ/ส่วนงานการเงิน 
แหล่งข้อมูล : ตัวหาร สำนักงานวิทยาเขต/ส่วนงานแผนและงบประมาณ/ส่วนงานการเงิน 
คำอธิบายเพ่ิม/กรณี
ยกเว้น 

คำนวณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเท่านั้น 

Benchmark ข้อมูล ร้อยละ 80 
ผู้รายงาน นางสาวอมราวดี  ชนะศักดิ์ 
สถิติที่ใช้ในการรายงาน ทุก 3 เดือน 
เป้าหมาย/ระดับผลลัพธ์
ที่ต้องการ 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
0 -19 20-39 40-59 60-79 80-100 

 

  



 

 

๙๖ 

ภาคผนวก ข 
 



 

 

๖๙ 

 
 

 


