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ค ำน ำ 
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จ าแผนยุทธศาสตร์ ในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งได้ด าเนินการวิเคราะห์ พิจารณา
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทัง้ก าหนดเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดโดยให้มีผู้รับผิดชอบ เพื่อให้กระบวนการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ของศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผลจากการะดมความคิดเห็นของ
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และผู้แทนทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในประชาคม
อาเซียน” ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ระยะ ที่ ๑๒ ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไว้ว่า “มหาวิทยาลยพระพุทธศาสนาระดับโลก”  ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์
ของศูนย์อาเซียนศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย จะเป็นเครื่องมือและแนวทางที่ดี  
อันสนองตอบต่อนโยบายและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (ไทยแลนด์ ๔.๐)   

ศูนย์อาเซียนศึกษาขอขอบคุณและอนุโมทนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
 
 
 
         ศูนย์อาเซียนศึกษา 
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สำรบัญ 
 
บทสรุปผู้บริหำร  
ส่วนที่ ๑  บทน ำ ๖ 
  บทสรุปผู้บริหำร ๗ 
 ๑.๑ พัฒนาการศูนย์อาเซียนศึกษา ๑๔ 
 ๑.๒ โครงสร้างการบริหารงานศูนย์อาเซียนศึกษา ๒๐ 
 ๑.๓ บุคคลากร ๒๒ 
 ๑.๔ ทิศทางศูนย์อาเซียนศึกษา ๒๔ 
 ๑.๕ การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กับแผน
ยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

๒๔ 

ส่วนที่ ๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมศูนย์อำเซียนศึกษำ (SWOT Analysis) ๒๗ 
 ๒.๑ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

(SWOT Analysis) 
๒๗ 

 ๒.๒ การวิเคราะห์กลยุทธ์จากผล SWOT โดยใช้ TOWS Matrix ๒๘ 
    
ส่วนที่ ๓  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์อำเซียนศึกษำ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
๓๒ 

 ๓.๑ ปรัญชา ๓๓ 
 ๓.๒ วิสัยทัศน์ ๓๓ 
 ๓.๓ พันธกิจ ๓๓ 
 ๓.๔ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการ ๓๔ 
 ๓.๕ ตางรางแสดงยุทธศสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ๔๓ 
 ๓.๖ แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและ

วิทยาลัย 
๖๑ 

 ๓.๗ สรุป วิสัยทัศน์ ๑ พันธกิจ ๔ ยุทธศาสตร์ ๕ เป้าประสงค์ ๑๐ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ๒๙ กลยุทธ์ ๒๘ 

๗๓ 

 ๓.๘  แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 

๗๔ 

 ๓.๙ แผนน าทาง (Road map) ศูนย์อาเซียนศึกษาตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

๗๕ 



๕ 

 

 ๓.๑๐ ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ๘๐ 
ภำคผนวก    
  ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
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ส่วนที่ ๑ 

 
 บทน า 

บทสรุปผู้บริหาร 
๑.๑ พัฒนาการศูนย์อาเซียนศึกษา 
๑.๒ โครงสร้างการบริหารงานศูนย์อาเซียนศึกษา 
๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-

๒๕๖๐ 
๑.๔ ทิศทางศูนย์อาเซียนศึกษา 
๑.๕ การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กับแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
บทสรุปผู้บริหำร 

 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ เป็นแผนก ากับทิศทางการพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้แทนทุกหน่วยงานในศูนย์
อาเซียนศึกษา และได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานประจ าทุกปีพร้อมทั้งได้น าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์
อาเซียนศึกษาเพ่ือทราบและพิจารณา และขอรับข้อคิดเห็นในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุผลสาเร็จในทุกกลยุทธ์ เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผน และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒เพ่ือเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยใน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของมหาวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษา
โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์อาเซียนศึกษา ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาองค์กรและการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อีกทั้งเป็นการรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และสอดคล้องรองรับการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์อาเซียนศึกษา ตลอดจนเพ่ือให้บุคลากรทุกหน่วยงานในศูนย์
อาเซียนศึกษาได้มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาในระยะ ๕ ปี สอดคล้องตาม
ระยะเวลาของแผนฯ ๑๒ ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการ
ขับเคลื่อนขีดความสามารถไปสู่ความเป็นสากลตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ศูนย์อาเซียนศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงมีมติเห็นชอบให้กาหนด
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมอบหมายให้กองแผนงานเป็นผู้ด าเนินการจัดสัมมนาดังกล่าวในหัวข้อ “การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม พุทธเมตตา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์/ส านัก/คณะ และหัวหน้า
กลุ่มงาน รวมทั้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด 50 รูป/คน โดยได้รับ
เกียรติจากท่ีปรึกษากองแผนงาน คุณศิริวิช ดโนทัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)” กองแผนงานในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการสรุปผลการสัมมนาและจัดท า
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) พร้อมทั้งแผนปฏิบัติ
การตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ระยะ ๕ ปี น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการสัมมนาและเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาระยะ ๕ ปีเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๐๔ กันยายน 
๒๕๖๐ และมอบหมายให้ส่วนงานบริหาร แผนและพัฒนาเครือข่าย เป็นผู้ด าเนินการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีแหล่งเงินและวงเงิน
งบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยได้น าเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว สาระส าคัญ
ขององค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 
ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศูนย์
อาเซียนศึกษา ใน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๑ เป้าประสงค์ ๑๙ กลยุทธ์ โดยมีแผนปฏิบัติการตามแผน



๘ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ระยะ ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ทั้งนี้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ ดังนี้ 

การจ าท าแผนคราวครั้งนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ๑  พันธกิจ ๔   ยุทธศำสตร์ ๕  เป้ำประสงค์ ๑๑ 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ ๓๑ กลยุทธ์ ๒๘  

 
 

 (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์อำเซียนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ปรัญชำ  
วิสัยทัศน์  “ศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในอาเซียน”  
พันธกิจ 

๑) สร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
๓)  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
๔)  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 

 
(ร่าง) แผนพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

**************************************** 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำองค์ควำมรู้และวิจัยด้ำนพระพุทธศำสนำในอำเซียน ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำประสงค์ที่ ๑  ๑.๑ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนสามารถ

สืบค้นและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนวิจัย 
สารสนเทศ 
และบริการ
วิชาการ 

ตัวช้ีวัด ๑.๑ จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
๑.๒ จ านวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาใน
อาเซียน 
๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
กลยุทธ์   ๑.๑.๑ พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา  ในประเทศ 

และต่างประเทศ 
๑.๑.๒ พัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้าน
พระพุทธศาสนาในอาเซียนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๑.๑.๓ เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาใน
อาเซียน 
 
 
 
 



๙ 

 

เป้ำประสงค์ที่ ๒ ๑.๒ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาคมอาเซียน 
 

ส่วนวิจัย 
สารสนเทศ 
และบริการ
วิชาการ ตัวช้ีวัด ๒.๑ จ านวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา และพหุ

วัฒนธรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาคมอาเซียน 
๒.๒ ร้อยละของงานวิจัย หรือนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา และพหุ
วัฒนธรรมที่ได้รับการอ้างอิงหรือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
องค์กร หรือชุมชน 
๒.๓ จ านวนหนว่ยงานที่น างานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง องค์กร หรือชุมชน 
 

กลยุทธ์   ๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย และนวัตกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมอาเซียน 
๒.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการหาแหล่งทุนท าวิจัย และนวัตกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมอาเซียนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
๒.๑.๓ ส ารวจและก าหนดปัญหาวิจัยด้านพระพุทธศาสนา และพหุ
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียน 
๒.๑.๔ สนับสนุนการท าวิจัยและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการ
ด าเนินงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาคมอาเซียน 
๒.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

   
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำใน

อำเซียน 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ที่ ๑  แหล่งเรียนรู้ หลักสูตร และผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

ส่วนงาน
บริหาร แผน 
และพัฒนา
เครือข่าย 

ตัวช้ีวัด ๒.๑ จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา อาเซียนในมหาวิทยาลัย 
๒.๒ จ านวนของหลักสูตรด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน  
๒.๓ ร้อยละของแหล่งเรียนรู้  หรือผู้ เชี่ยวชาญที่ได้รับรางวัลด้าน
พระพุทธศาสนาในอาเซียน ระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธ์   ๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ให้พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา อาเซียน 
๑.๑.๒ ส ารวจ ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ให้พัฒนา
หลักสูตรด้านพระพุทธศาสนา อาเซียน 



๑๐ 

 

๑.๑ .๓ เผยแพร่ผลงานของแหล่ ง เ รี ยนรู้ และผู้ เ ชี่ ยวชาญด้าน
พระพุทธศาสนา อาเซียนในระดับขาติและนานาชาติ 
 

เป้ำประสงค์ที่ ๒ เครือข่ายอาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และสถานศึกษา ประชาคมอาเซียนมี
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

ส่วนงาน
บริหาร แผน 
และพัฒนา
เครือข่าย 

ตัวช้ีวัด ๒.๑ จ านวนกิจกรรมของเครือข่ายอาจารย์นิสิต ศิษย์เก่า สถานศึกษา 
ประชาคมอาเซียน  
๒.๒ ร้อยละของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 
๒.๓ จ านวนผลงานที่ได้จากการจัดกิจกรรมของเครือข่ายอาจารย์ นิสิต 
ศิษย์เก่า และสถานศึกษา ประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์   ๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่ายอาจารย์ นิสิต 
ศิษย์เก่า และสถานศึกษาและประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
๒.๑.๒ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนา อาเซียน ใน
สถานศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำในอำเซียน ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำประสงค์ที่ ๑  ผลงานการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เป็นเลิศระดับ

นานาชาติ 
 
 
 
 
 

ส่วนวิจัย 
สารสนเทศ 
และบริการ
วิชาการ 

ตัวช้ีวัด ๓.๑ จ านวนผลงานการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ที่ได้รับ
รางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๓.๑ จ านวนประเทศทั้งท่ีเป็นสมาชิกอาเซียนและท่ีไม่เป็นสมาชิก
อาเซียนที่รับบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  
๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
กลยุทธ์   ๓.๑.๑ พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งที่เป็น
สมาชิกอาเซียนและที่ไม่เป็นสมาชิกอาเซียนในการให้บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา  

  
 

เป้ำประสงค์ที่ ๒ บุคคล ชุมชนและสังคมในประเทศอาเซียนน าผลจากการให้บริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ พัฒนาตนเองและสังคมได้ 

 
 

ส่วนวิจัย 
สารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด ๓.๒.๑ จ านวนประเทศในอาเซียนที่มีบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานน าผล
จากการให้บริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม 
 



๑๑ 

 

กลยุทธ์   ๓.๒.๑ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ชุมชน หรือ
หน่วยงาน ด้านพระพุทธศาสนา  ระหว่างประเทศอาเซียน 

และบริการ
วิชาการ 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนศำสนำ ภำษำ ศิลปะ

และวัฒนธรรมในอำเซียน 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ที่ ๑  เครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียนภายในประเทศไทยมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 

ส่วนงาน
บริหาร แผน
และพัฒนา
เครือข่าย 

ตัวช้ีวัด ๔.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย 
๔.๒ จ านวนหนว่ยงานภายในเครือข่ายและนอกเครือข่ายด้าน
ศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทยที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน 
๔.๓ จ านวนกิจกรรมด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียนในประเทศไทยที่เครือข่ายด าเนินการร่วมกัน 

 
กลยุทธ์   ๑.๑.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย 
๑.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนา  
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย 

  
เป้ำประสงค์ที่ ๒ เครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

ส่วนงาน
บริหาร แผน
และพัฒนา
เครือข่าย 

ตัวช้ีวัด ๑.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑.๒ จ านวนหนว่ยงานภายในเครือข่ายและนอกเครือข่ายด้าน
ศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศสมาชิก
อาเซียนที่จัดกิจกรรมร่วมกัน 
๑.๓ จ านวนกิจกรรมด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่เครือข่ายด าเนินการร่วมกัน 
 

กลยุทธ์   ๑.๑.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนา  
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
 
 



๑๒ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศ ำสตร์ที่ ๕ พัฒน ำระบบก ำรบริห ำรจัดก ำรให้มีประสิทธิ
ภ ำพสู่ม ำตรฐ ำนส ำกล 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ที่ ๑  ระบบกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ส่วนงาน
บริหาร แผน
และพัฒนา
เครือข่าย 

ตัวช้ีวัด ๕.๑ ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จตามแผนพัฒนาศูนย์
อาเซียนศึกษาระยะท่ี ๑๒  
๕.๒ ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงบประมาณ  
๕ .๓ ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารสมาชิกเครือข่ายและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
๕.๔ จ านวนรางวัลด้านการบริหารจัดการที่องค์กรหรือบุคลากร
ได้รับ  

 
กลยุทธ์   ๑.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้แผนพัฒนาศูนย์

อาเซียนศึกษาระยะท่ี ๑๒ เป็นกรอบในการดาเนินงาน  
๑.๑.๒ พัฒนาระบบและ กลไกการบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
๑.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการกากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

  
เป้ำประสงค์ที่ ๒ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน  

 
ส่วนงาน
บริหาร แผน
และพัฒนา
เครือข่าย 

ตัวช้ีวัด ๕.๑ ระดับความสุขของบุคลากร  
๕.๒ จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน  
๕.๓ จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตา
แหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
๕.๔ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษา  
 

กลยุทธ์   ๒.๑.๑ เสริมสร้างแรงจูงใจ และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่
บุคลากร  
๒.๑.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ตรงตามภาระงาน ให้มีความตื่นรู้ 
ทันยุค ทันเหตุการณ์  
๒.๑.๓ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษา  

 

   
เป้ำประสงค์ที่ ๓ ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยและเชื่อมโยงกับ

เครือข่ายในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ส่วนงาน
บริหาร แผน



๑๓ 

 

ตัวช้ีวัด ๑.๑ จ านวนระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
เชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน  

และพัฒนา
เครือข่าย 

  
กลยุทธ์   ๑.๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ

เชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน  
๑.๑.๒ พัฒนาความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 
ส าหรับการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์

อาเซียนศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของศูนย์อาเซียนศึกษา ได้มีการกาหนดโครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วงเงิน และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่
เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการรวมทั้งหมด ...... โครงการ/กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม 18,520,000 ล้านบาท 
จากแหล่งเงินงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ าแนกการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีโครงการ/กิจกรรม ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ใน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๑ เป้าประสงค์ ๒๒ กลยุทธ์ รวมทั้งหมด ๔๐ 
โครงการ/กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม ๒,๔๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีโครงการ/กิจกรรม ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ใน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๑ เป้าประสงค์ ๒๒ กลยุทธ์ รวมทั้งหมด ๓๐ 
โครงการ/กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม ๔,๐๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีโครงการ/กิจกรรม ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ใน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๑ เป้าประสงค์ ๒๒ กลยุทธ์ รวมทั้งหมด ๒๘ 
โครงการ/กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม ๔,๐๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีโครงการ/กิจกรรม ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ใน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๙ เป้าประสงค์ ๒๒ กลยุทธ์ รวมทั้งหมด ๒๕ 
โครงการ/กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม ๔,๐๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีโครงการ/กิจกรรม ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ใน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๙ เป้าประสงค์ ๒๒ กลยุทธ์ รวมทั้งหมด ๒๖ 
โครงการ/กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม ๔,๐๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 

อนึ่ง ในแต่ละปีงบประมาณที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์อาเซียนศึกษาอาจให้มีการพิจารณา
ปรับแผนดังกล่าวในช่วงระหว่างปีงบประมาณหรือช่วงกลางแผน เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนหรือโครงการ/
กิจกรรม ที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หรือผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรม อาจน าเสนอให้พิจารณาปรับ
แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับ 

การบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือความเหมาะสมหรือสอดคล้องตามสถานการณ์หรือช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จะเป็นกลไกส าคัญเพ่ือการ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์
อาเซียนศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยด าเนินการภายใต้ ๒ มิติ คือ มิติการด าเนินงาน



๑๔ 

 

ในระดับศูนย์อาเซียนศึกษาและมิติของมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมผลักดันให้การด าเนินงานผ่านภารกิจและ
โครงการต่างๆ บรรลุเป้าหมายมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
 
 
๑.๑ พัฒนำกำรกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นส่วนงาน ๑ ใน ๓ ส่วนงานที่ตั้งข้ึนใหม่ ที่มีสถานะเทียบเท่ากับคณะ ศูนย ์ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ง วันที่ ๒๕ธันวาคม 
๒๕๕๖ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแบ่งการ
บริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนงานบริหาร มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการ
ของศูนย์บริหาร วางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย แบ่งการบริการจัดการภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานวางแผนและ
พัฒนาเครือข่าย และ ๒) ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัย จัดระบบสารสนเทศ และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งการบริการจัดการภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ได้แก่กลุ่ม
งานวิจัยและสารสนเทศ และปฏิบัติงานส่งเสริมการท าวิจัย และเพ่ือให้การด า เนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา
ด าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาไว้ ๔ 
ยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและส่วนงานของศูนย์
อาเซียนศึกษาศูนย์อาเซียนศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท าขึ้นนี้จะอ านวยประโยชน์ให้การ
ด าเนินงานตามแผนงานให้บรรลุตามเป้าหมายด้วยดี 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่เน้นการจัดการ
เรียนการสอนทางพระพุทธศาสนา โดยมีปรัชญาการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเพ่ือบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม เน้นจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา 
มนุษย์สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข รวมทั้งมีพันธกิจที่ส่งเสริมการวิจัยและ
ค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก 
โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม 
รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นวันที่เปิดตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายหลักของ
การรวมตัวกันจ าแนกเป็น ๓ เสาหลัก ประกอบด้วย ๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
Political and Security Community – APSC) ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics 
Community – AEC) และ ๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community 
– ASCC) โดยที่ทั้งสามเสาหลักมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษา และเสาหลักที่สามเป็นเสาหลักที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเพ่ือธ ารง
รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็น



๑๕ 

 

มหาวิทยาลัยที่มีจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และจากเสาหลักที่ได้ก าหนดไว้นี้ทาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม่ที่มีสถานะเทียบเท่ากับ
คณะหรือศูนย ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการ
บริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการ
วิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน จากภารกิจที่ก าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงได้ร่างก าหนดแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียน
ศึกษาเพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของศูนย์อาเซียนให้เป็นไปตามภารกิจ โดยแผนยุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้น
มุ่งเน้นการด าเนินงานตามกรอบของการบริหารงานของศูนย์แบ่งเป็น ๒ ส่วนงานคือ ส่วนงานบริหาร และส่วน
งานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งสร้างฐานข้อมูลวิจัยและวิชาการทางอาเซียน
ศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
ต่อไป 

 
๒. ประวัติกำรจัดตั้งศูนย์อำเซียนศึกษำ (ASEAN Studies Centre) 
ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นส่วนงาน ๑ ใน ๓ ส่วนงานที่ตั้งข้ึนใหม่ ที่มีสถานะเทียบเท่ากับคณะศูนย ์(ศูนย์

อาเซียนศึกษา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและวิทยาลัยพระธรรมทูต) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี, ดร. (ประสิทธิ์พฺร
หฺมร สี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา รูปแรก ศูนย์อาเซียนศึกษา มี
ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง ภารกิจอ านาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่ายการ
ศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริการงานอาเซียน 
คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการ
บริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑. ส่วนงานบริหาร มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของศูนย์บริหารวางแผน
งาน การพัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งการ
บริการจัดการภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ 

 ๑.๑ กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีพัสดุ 
นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑.๒ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย ปฏิบัติงานด้านการวางแผน งานโครงการและกิจกร รม
ต่างๆ พัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียน 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



๑๖ 

 

 
๒. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ศึกษาวิจัย จัดระบบสารสนเทศ และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๑ กลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ ปฏิบัติงานส่งเสริมการท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้พร้อมน าลงสู่
การปฏิบัติที่จริง บริหารและติดตามงานวิจัย จัดระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๒ กลุ่มงานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน 
เผยแพร่องค์ความรู้สู่พ้ืนที่สาธารณะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้การฝึกอบรม การสื่อสารกับสังคม และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย” 

 จากภารกิจดังกล่าว ศูนย์อาเซียนศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือรองกับการด าเนินงาน
ของศูนย์ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีโครงสร้างของศูนย์อาเซียน ดังนี้  

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นเพ่ือมี
ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ  อ านาจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยที่
ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การ
จัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสาน
ความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนๆ ในประชาคมอาเซียน และแบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น ๒ ส่วน และในแต่ละส่วนงานมีสภาพการด าเนินงานปัจจุบันดังนี้ 

๑. ส่วนงานบริหาร ในขณะนี้ได้ก าลังด าเนินเพ่ือสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาบรรจุในหน่วยงาน 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์อาเซียนศึกษา และการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ใน
ส านักงานของศูนย์อาเซียนศึกษา การสร้างความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการของประเทศอาเซียนจากการเข้าร่วมงาน
สัมมนาที่ประเทศเวียดนาม และนักวิชาการไทยของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

๒. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพ่ือน าเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จ านวน ๒ แผนงานวิจัย และ ๖ 
โครงการวิจัยย่อย และได้มีการจัดท าเนื้อหาสาระน่ารู้และบทความวิชาการเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนลง
ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.asc.mcu.ac.th/ ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับสังคม
เผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่สาธารณะ 

 
๑. ส่วนงำนบริหำร นโยบำยแผนงำน และพัฒนำเครือข่ำย 
 ๑ กลุ่มงำนสำรบรรณ 

-ร่างและตรวจสอบหนังสือออก 
-ดูแลลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ 
-จัดท าร่างค าสั่ง ประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานและด าเนินงานของศูนย์ 
-ลงทะเบียนรับหนังสือราชการเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการผู้รับผิดชอบและส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
-แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ  



๑๗ 

 

-รวบรวม คัดแยก จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และท าลายเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้อง 
-จัดเตรียมงานประชุมของศูนย์  
-จัดท าแฟ้มประวัติบุคลากร 
-บันทึกและตรวจสอบการลาของบุคลากร 
-ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  

 ๒ กลุ่มงำนคลังและพัสดุ 
 -งานการเงินและรายได้ 

-งานการบัญชี 
-งานพัสดุ 
-งานงบประมาณและตรวจก่อนจ่าย 
-ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 

 ๓ กลุ่มงำนนโยบำยแผนงำนและพัฒนำเครือข่ำย 
 -งานนโยบายและแผน 

-งานงบประมาณ 
-งานประกันคุณภาพ 
-งานจัดการความรู้ และงานการบริหารความเสี่ยง 
-งานวิเทศสัมพันธ์  
-งานพัฒนาบุคลากร 
-ประสานงานศูนย์พหุภาษา การแปลและล่ามแห่งอาเซียน 
-งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
-ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย   

   
๒. ส่วนวิชำวิจัย สำรสนเทศและกำรบริกำรวิชำกำร 
 ๑ กลุ่มงำนวิจัย 
 -งานวิจัยศูนย ์ 

-ปฏิบัติงานอืน่ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒ กลุ่มงำนทะเบียนและสำรสนเทศ 

-งานสารสนเทศ 
-ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย   

 ๓ กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร 
 -ให้การบริการ 

-ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

โครงการของศูนย์อาเซียนที่ได้ด าเนินการและจ าด าเนินการประกอบด้วย 

โครงกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ ๒๕๖๑ 



๑๘ 

 

๑) โครงการผลิตต าราและฐานข้อมูลวิชาการทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน     
๒) โครงการวิพากษ์อาเซียน Critical ASEAN 
๓) โครงการแปลต ารา วิชาการ และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๔) โครงการจุลสารพุทธอาเซียน (Pamphlet) 
๕) โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา  
๖) โครงการการเขียนบทความวิชาการ ๔.๐   
๗) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 
๘) โครงการคลินิกวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิชาการและวิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๙) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและวิจัยการบริหารงานด้านพุทธศาสนา 
๑๐)  โครงการนิสิตอาเซียนสัมพันธ์ 
๑๑)  โครงการวิจัยมุ่งเป้าเพ่ือบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน 
๑๒)  โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับชาติ 
๑๓)  โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๑๔)  โครงการบริหารความเสี่ยงของศูนย์อาเซียนศึกษา 
๑๕)  โครงการกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา  

 

โครงกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ ๒๕๖๐ 
๑) โครงการผลิตต าราและฐานข้อมูลวิชาการทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน     
๒) โครงการวิพากษ์อาเซียน Critical ASEAN 
๓) โครงการแปลต ารา วิชาการ งานวิจัย และวรรณกรรมาทางพระพุทธศาสนา 
๔) โครงการจุลสารพุทธอาเซียน ( Pamphlet) 
๕) โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Buddhist Journal of ASEASN Studies Center) 
๖) โครงการ Training the Trainer (อบรมแม่ไก่) การเขียนบทความวิชาการอาเซียน (หลักสูตรเร่งรัด) 

(ภาคไทย และอังกฤษ) 
๗) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 
๘) โครงการคลินิกวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิชาการและวิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
 

โครงกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ ๒๕๕๙ 

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 
๒) โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจร. 
๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน 
๔) โครงการ (ศูนย์อาเซียนศึกษา) ท าในนามศูนย์อาเซียน 
๕) โครงการผลิตต าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
๖) โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนด้วยหลักขันติธรรม 
๗) โครงการทูตพุทธอาเซียนศึกษา 



๑๙ 

 

๘) โครงการวิจัย เรื่อง “วิถีการอยู่ร่วมกันระหว่างประชากรพหุวัฒนธรรม” 
๙) โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาภาวะผู้น าของผู้น าศาสนาที่มีต่อประชาชนในประชาคมอาเซียน” 
๙) โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับชาติ 
๑๐) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและวิจัยการบริหารงานด้านพุทธสถานและพุทธศิลป์ในประเทศ

อาเซียน (อินโดนีเซีย) 
๑๑) โครงการยุวสงฆ์อาเซียนความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ 
๑๒) โครงการวิจัยมุ่งเป้าเพ่ือบูรณาการพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน 
๑๓) โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับชาติ 
๑๔) โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๑๕) โครงการบริหารความเสี่ยงของศูนย์อาเซียนศึกษา 
๑๖) โครงการกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

 
โครงกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ ๒๕๕๘ 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ด าเนินการโดยศูนย์อาเซียน
ศึกษา โดยใช้งบประมาณปี๒๕๕๘ มีดังนี ้

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีโครงการย่อย ดังนี้ 
๑) โครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน้ําโขง 
๒) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน “ตัวแทนพูดภาษาอังกฤษ ๑ คน ต่อ 

๑ ส่วนงาน” 
๓) โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน 
๔) โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา 
๕) โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนส าหรับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน 
๖) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนส าหรับนิสิต 

จากการด าเนินงานของโครงการที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเปิดกว้างถึงระดับนิสิต และเยาวชนให้มี

โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ดังปรากฏข้างต้น อย่างไรก็ตามภารกิจอีกส่วนงานของศูนย์อาเซียน
คือด้านงานบริหารเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนางานวิจัย
ในประชาคมอาเซียน ยังเป็นภารกิจที่จ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเพ่ือให้ความสอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์
อาเซียนศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

 
๑.๒ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนย์อำเซียนศึกษำ 
 

๑) โครงสร้ำงศูนย์อำเซียนศึกษำ 
 

 
 
 
 

มหำวิทยำลัย 

ศูนย์อำเซียนศึกษำ 



๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนย์อำเซียนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนงำนบริหำร ส่วนวิจัย สำรสนเทศและบริกำรวิชำกำร 

กลุ่มงำนบริหำร  

กลุ่มแผนและเครือข่ำย   

กลุ่มงำนวิจัย 

กลุ่มสำรสนเทศและบริหำรวิชำกำร 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายบริการ 

ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา 

คณะกรรมการประจ าศูนยอ์าเซียนศึกษา คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๖. บุคลำกร 

 ๖.๑ ผู้บริหารนโยบาย 

   พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 
 ๖.๒ ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษา 

   พระศรีธวัชเมธี รองผู้อ านวยการ 
    

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. รักษาการผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
                                 

ดร.ล าพอง กลมกูล  รักษาการผู้อ านวยการส่วนงานวิจัย  
สารสนเทศและบริการวิชาการ 
 

 ๖.๓ เจ้าหน้าที่ประจ า 
  ๑. พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที  นักจัดการงานทั่วไป 

๒. นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ นักจัดการงานทั่วไป 
 
 

บุคลากรแบ่งตามกลุ่มงานในศูนย์อาเซียนศึกษา 

 ๗.๑ ส่วนงานบริหาร 

  ๑.พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร.  นักวิชาการศึกษา 
  ๒.พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที      นักจัดการงานทั่วไป 
   

 ๗.๒ ส่วนวิชาการ 

  ๑. ดร.ล าพอง กลมกูล                 นักวิจัย 

  ๒. นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์         นักจัดการงานทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ 
 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าศูนย์อาเซียนศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
————————–— 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๐๔ / ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการประจ าศูนย์อาเซียนศึกษา 

เพ่ือให้การบริหารงานศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าและการจัดระบบงานในสถาบัน ส านักหรือ ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการประจ าศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 

 
๑. พระราชวรเมธี, ดร. ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา 
๒. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. กรรมการ 
๓. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. กรรมการ 
๔. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. กรรมการ 
๕. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. กรรมการ 
๖. พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร. กรรมการ 
๗. พระระพิณ พุทฺธิสาโร, ดร. กรรมการ 
๘. พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร. กรรมการ 
๙. อธิบดีกรมอาเซียน หรือผู้แทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ดร.ประภัสส ์เทพชาตรี ผอ. ศูนย์อาเซียน มธ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ดร.ล าพอง กลมกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ดร. มนตรา เลี้ยวเส็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวอรเนตร บุนนาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

๑.๔ ทิศทำงศูนย์อำเซียนศึกษำ 
๑) กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ 

“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของภายใต้
หลักธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาย ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ได้ก าหนด ทิศทางและ
นโยบายไว้ ๙ ประเด็น คือ 

๑. รอยต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา 
๒. การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
๓. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
๔. บทบาทมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๕. การเงินอุดทศึกษา 
๖. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  
๗. เครือข่ายอุดมศึกษา  
๘. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
๙. โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา 

 
๒) กรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔ 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้วางเป้าหมายไว้ ๕ ด้าน กล่าวคือ ๑) ด้าน
การเข้าถึง (Accessibility) ๒) ด้านความเท่าเทียม (Equality) ๓) ด้านคุณภาพ (Quality) ๔) ด้าน
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ๕) ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) และที่ส าคัญ
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ การลงุทนในภาคการท่องเที่ยว การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ด้วยเหตุนี้ แผนพัฒนาการศึกษา 
ฉบับที่ ๑๒ จึงค านึงถึงสถานการร์ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลกที่มีผลต่อการ
พัฒนาคน โดยหนดยุทธศาตร์ไว้ ๗ ด้าน ดังนี้ : 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๒. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับรับความต้องการของ

ตลาดงาน และเพ่ิมขีดความสามาถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยรรดิจิทัล 
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



๒๕ 

 

 
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุก

ภาคส่วน 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการศึกษา 
ด้วยการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้จะท าให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระดับสากล 
ตอบสนองความติ้องการบริบทเชิงพ้ืนที่และเป็นศุนย์กลางของการบริหารด้านการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน (Hub for Education) 
 

๓) กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทะศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๖๕ ได้ก าหนดให้มี 

“ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นเครื่องมือและกลไลในการพัฒนาประเทศ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดทั้งการรับมือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้คนไทยอยู่ดีมีสุขอย่าง
ถ้วนหน้า 
 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคนไทยที่ต้องรับรู้
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ชาติคือ  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง”  โดยรัฐบาลได้วางกรอบยุทธศาสตร์ไว้ ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ : 

๑) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
๒) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียกันทางสังคม 
๕) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ 

 
๔) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป้นรูปธรรม เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
อย่างมั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเสราฐกิจพอเพียงซึ่งวางวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มุ่ง
สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากปรเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” 
 ยุทธศำสตร์ : 

๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาสักยภาพทุนมนุษย์ 
๒) ยุทธสาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเลื่อมล้ าในสังคม 
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน 



๒๖ 

 

๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิ

บาลในสังคมไทย 
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศราฐกิจ 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ความร่วมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 

๑.๕  กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ในช่วงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กับแผน
ยุทธศำสตร์ศูนย์อำเซียนศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและเชื่อมโยงกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไว้ว่าจะเป็น 
“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” (World class Buddhist University, WCBC)  

จากวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนระยะที่ ๑๒ นี้ มหาวิทยาลัยได้วางยุทธศาสตร์ไว้ ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ เป้าประสงค์ ๓๕ ตัวชี้วัด ๔๑ กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๑๒ ตัวชี้วัดและ 
๑๔ กลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำงำนวิจัยมีคุณภำพทั้งในระดับชำติและนำนำชำติประกอบด้วย ๒ 
เป้าประสงค์ ๕ ตัวชี้วัด ๘ กลุยทุธ์  
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำงำนบริกำรสวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน 
ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๖ ตัวชี้วัด ๓ กลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำงำนทะนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ และศิลปวัฒนธรรมเกิดควำมยั่งยืนทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ประกอบด้วย ๑ เป้าประสงค์ ๓ ตัวชี้วัด และ ๖ กลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ๙ ตัวชี้วัด และ ๑๐ 
กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศูนย์อาเซียนศึกษา (SWOT Analysis) 
๒.๑ 
 
 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การประกันคุณภาพการศึกษา (SWOT 
Analysis) 

๒.๒ การวิเคราะห์กลยุทธ์จากผล SWOT โดยใช้ TOWS Matrix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ส่วนที่ ๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมศูนย์อำเซียนศึกษำ (SWOT Analysis) 
กระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยนั้น จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ เพ่ือทราบถึงปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อม
ภายนอกว่ามีลักษณะอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด และก่อให้เกิดโอกาสและข้อจ ากัดต่อ
องค์กรได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ยังท าให้ทราบถึงปัจจัยภายในหรือสภาพที่เป็น ทั้งทรัพยากร และ
ความสามารถต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรว่าเป็นจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร ในที่สุดจะท าให้ทราบว่าในปัจจุบัน
สถาบันภาษาอยู่ณ จุดใด โดยเครื่องมือที่นิยมใช้เป็นพื้นฐานนั้น ได้แก่การวิเคราะห์SWOT ดังนี้ 
- จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานมีความโดดเด่น หรือสามารถท าได้กว่าคู่แข่งขัน   
  พิจารณาจาก ความสามารถ (Capabilities) ทรัพยากรหรือปัจจัยอ่ืน ๆ ภายในองค์กร 
- จุดอ่อนขององค์กร (Weakness) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไข 
- โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบในทางบวกต่อองค์กร ช่วยส่งเสริม
ให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
- ข้อจ ากัดหรือภัยคุกคาม (Threats) หมายถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อองค์กร 

ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของศูนย์อาเซียนศึกษาได้พิจารณาจากพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้ 
๒.๑ ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (SWOT Analysis) 

ปัจ
จัย

ภำ
ยใ

น 
(in

te
rn

al
 fa

ct
or

s) 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรมีความพร้อมในการวิจัย  
2. มีผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรมีความพร้อมในการจัดบริการ
วิชาการ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.ขาดการน าแผนปฏิบัติการไป
ด าเนินการ ควรมีแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ
รองรับการด าเนินงาน 
2. การท างานขาดการเชื่อมโยงและ
สื่อสารภายในองค์กร 
3. เครื่องมือขาดการเชื่อมโยงข้อมูล 
4. บุคลากรยังไม่เข้าใจงานของตนเอง
อย่างชัดเจน 
5. การบริหารโครงการยังไม่เป็นไป
ตามระบบ PDCA 
6. งบประมาณจาก ๑๐ล้าน เหลือ ๓ 
7. ขาดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารผู้บริหารมีเวลาน้อย 
8. ประชาคม มจร ยังไม่ให้
ความส าคัญกับศูนย์อาเซียนที่ตั้งขึ้น 
9. บุคลากรยังไม่เพียงพอ 
10.การติดกับหน่วยงานต่างๆ 
11. การจัดการโครงการไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลา มีความกระชั้นชิด 



๒๙ 

 

ปัจ
จัย

ภำ
ยน

อก
 (e

xt
er

na
l f

ac
to

rs)
 

โอกำส (Opportunities) 
 
1.พระพุทธศาสนาในอาเซียนมีประวัติศาสตร์
ยาวนาน 
2. เครื่อข่าย มจร มีมาก 
3. ASEAN มีพุทธศาสนาจ านวนมาก มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ 
4. ประเทศไทย มีคนจากประเทศสมาชิก
อาเซียนมาก จัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาอาเซียนได้ 
5. ความรวมมือจากวิทยาเขต เครื่อข่าย 
เครือข่ายมีมาก วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขต 
6.รัฐบาลให้การสนับสนุนเชิงนโยบาย 
แรงงานต่างชาติ 
7. เส้นทางสายไหม One Belt One Road 
8. การท่องเที่ยวอาเซียน + พุทธ + มรดก
โลก 
9.การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มรดกโลกใน
ประเทศอาเซียน 
10. AEC เปิดโอกาสในการเดินทางเข้าออก
ไทยได้ง่ายกว่าเดิม 
11. มหาวิทยาลัยทั่วไทยมีศูนย์อาเซียนศึกษา 
(เชื่อมโยงการได้) 
12. มีองค์กรนานาชาติในอาเซียน 
13. จ านวนมากที่จะท างานเพ่ืออาเซียน 
14.มีเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง สารวิน อิรวดี 

อุปสรรค (Obstracles) 

 

1. ความขั ดแย้ ง ในกลุ่ ม อา เ ซี ย น 
ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
2.ศาสนาอ่ืนมีการเผยแผ่ศาสนาเชิงรุก
มากขึ้นเป็นอุปสรรคในการเผยแผ่
พุทธศาสนา 
3. ต่างศาสนา อิสลาม – คริสต์ : น้อย-
ไม่มี พุทธ : มาก 
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๒.๒ กำรวิเครำะห์กลยุทธ์จำกผล SWOT โดยใช้ TOWS Matrix 
 

SWOT  MATRIX 

Strengths = S Weaknesses = W 

• บุคลากรมีความพร้อม
ในการวิจัย 

• ขาดการน าแผนปฏิบัติการไป
ด าเนินการ ควรมีแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการ
ด าเนินงาน 

• มีผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพ 

• การท างานขาดการเชื่อมโยง
และสื่อสารภายในองค์กร 

• บุคลากรมีความพร้อม
ในการจัดบริการ
วิชาการ 

• เครื่องมือขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูล 

 • บุคลากรยังไม่เข้าใจงานของ
ตนเองอย่างชัดเจน 

 • การบริหารโครงการยังไม่
เป็นไปตามระบบ PDCA 

Opportunities = O SO Strategies WO Strategies 

• พระพุทธศาสนาในอาเซียนมีประวัติ
ศสาสตร์ยาวนาน 

๑. ๑. 

• เครื่อข่าย มจร มีมาก ๒. ๒. 

• ASEAN มีพุทธศาสนาจ านวนมาก มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ 

๓. ๓. 

• ประเทศไทย มีคนจากประเทศสมาชิก
อาเซียนมาก จัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษา
อาเซียนได้ 

๔. ๔. 

• ความรวมมือจากวิทยาเขต เครื่อข่าย ๕. ๕. 

Threats = T ST Strategies WT Strategies 

• ความขัดแย้งในกลุ่มอาเซียน ศาสนา 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

๑. ๑. 
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• ศาสนาอื่นมีการเผยแผ่ศาสนาเชิงรุก
มากขึ้นเป็นอุปสรรคในการเผยแผ่พุทธ
ศาสนา 

๒. ๒. 

• ต่างศาสนา อิสลาม – คริสต์ : น้อย-ไม่
มี พุทธ : มาก 

๓. ๓. 
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ส่วนที่ ๓ 
 
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๓.๑ ปรัญชา 
๓.๒ วิสัยทัศน์ 
๓.๓ พันธกิจ 
๓.๔ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการ 
๓.๕ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 
๓.๖ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ เป้าหมายและโครงการ 
๓.๗ แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาชัย 
๓.๘ ประมาณการงบประมาณ 
๓.๙ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล 
๓.๑๐ ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๒ กับแผน

ยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา 
๓.๑๑ แผนที่ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.๑๒ แผนที่น าทาง (Road map) ศูนย์อาเซียนศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ 
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(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์อำเซียนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 
๓.๑     ปรัชญำ  
     
๓.๒ วิสัยทัศน์ 

  “ศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในอาเซียน”  
 
๓.๓ พันธกิจ 

๑.  สร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
๓.  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
๔.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 

 
๓.๔ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงกำร 
 
ยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้และวิจัยด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาใน

อาเซียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมในอาเซียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
 
๓.๕ ค่ำนิยม (Shared Values)  

 KPI = K : Knowledge P: Professionalism I: Innovation 
K : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงให้

ความส าคัญกับการจีดากรความรู้และมุ่งผลิตงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
P : บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิชา พัฒนาตนเองและยึด

มั่นหลักธรรมาภืบาล 
I : บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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๓.๖ เป้าประสงค์ตัวช้ีวดั กลยุทธ์ และโครงการส าคญัตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม หมำย
เหตุ 

 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 
๑ พัฒนำ
องค์ควำมรู้
และวิจัยด้ำน
พระพุทธศำ
สนำใน
อำเซียน 
 
 
 
 
 

๑.๑ ฐานข้อมูล
สารสนเทศด้าน
พระพุทธศาสน
าในอาเซียน
สามารถสืบค้น
และเข้าถึงได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑.๑ จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 

๑.๑.๑ พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านพระพุทธศาสนา  ในประเทศ 
และต่างประเทศ 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลด้านพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรม ในประชาคมอาเซียน 

  

๑ . ๒  จ า น ว น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาใน
อาเซียน 
 

๑ . ๑ . ๒  พั ฒ น า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้าน
พระพุทธศาสนาในอาเซียนผ่ าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

โครงการแปลต ารา  

๑ . ๓  ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการ 
 

๑.๑.๓ เผยแพร่และให้บริการข้อมูล
สารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาใน
อาเซียน 

โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพงาน
วิชาการและวิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

๑.๒ 
ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม
ด้าน
พระพุทธศาสน
า และพหุ
วัฒนธรรม

๒.๑ จ านวนผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรม
ที่ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาคมอาเซียน 

๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการท า
วิ จั ย  แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ด้ า น
พระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรม
อาเซียน 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและวิจัยการ
บริหารงานด้านพุทธศาสนา 
 

 

๒.๒ ร้อยละของงานวิจัย หรือนวัตกรรม
ด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรม

๒.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการหา
แหล่งทุนท าวิจัย และนวัตกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรม

โ ค ร งก า ร วิ จั ย มุ่ ง เ ป้ า เ พื่ อบู รณาการ
พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม หมำย
เหตุ 

ยุทธศำสตร์ที่ 
๑ พัฒนำ
องค์ควำมรู้
และวิจัยด้ำน
พระพุทธศำ
สนำใน
อำเซียน 
 
 
 
 
 
 

ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาคม
อาเซียน 
 

ที่ได้รับการอ้างอิงหรือน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเอง องค์กร หรือชุมชน 

อาเซียนทั้ งภายในและภายนอก
ประเทศ 

๒.๓ จ านวนหน่วยงานที่น างานวิจัยด้าน
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง องค์กร 
หรือชุมชน 

๒.๑.๓ ส ารวจและก าหนดปัญหาวิจัย
ด้ า นพระ พุทธศาสนา  แล ะพหุ
วัฒนธรรมที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาคมอาเซียน 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัด
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน   
 

 

 ๒.๑.๔ สนับสนุนการท าวิจัยและการ
มีส่ วนร่ วมของ เครื อข่ าย ในการ
ด าเนินงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา 
และพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาคมอาเซียน 

โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัย ใน
อาเซียนระดับชาติ 
 

 

 ๒.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าใน
ประชาคมอาเซียน 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 
๑ ส่งเสริม
และ
สนับสนุน

๒.๑ แหล่ง
เรียนรู้ 
หลักสูตร และ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พระพุทธศาสน

๒ . ๑  จ า น ว น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ด้ า น
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  อ า เ ซี ย น ใ น
มหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยา
เขตและวิทยาลัยสงฆ์ให้พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา อาเซียน 

โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษแต่
ละวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์  
โครงการก่อสร้างอาคารอาเซียนศึกษา/เป็น
ศูนย์ประสานงานอาเซียน (ส่วนกลาง) 
โครงการจัดท าห้องพุทธศิลป์อาเซียน 
โครงการจัดท าหอสมุดอาเซียน 

 



๓๖ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม หมำย
เหตุ 

กำรจัดกำร
เรียนรู้ด้ำน
พระพุทธศำ
สนำใน
อำเซียน 
 

าในอาเซียน มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ (ต่อ) 

๒ . ๒  จ า น ว น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ด้ า น
พระพุทธศาสนาในอาเซียน  

๑.๑.๒ ส ารวจ ส่งเสริมและสนับสนุน
วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ให้พัฒนา
หลั กสู ต รด้ าน พระ พุทธศาสนา 
อาเซียน 

โครงการภาษาไทยในฐานะเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
-โครงการจดัท าวารสารอาเซียนศกึษา 
(ภาษาอังกฤษนานชาติอาเซียน) สว่นกลาง) 
- ประกาศนียบัตรภาษาไทยเขมร-ไทย 
- ประกาศนียบัตรภาษาไทยส าหรับชาว
กัมพูชา (วส. บุรีรัมย์) 
- โครงการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตร 
(training) การสอนวิชาอาเซียนศึกษา/พุทธ
ศาสนาในอาเซียน 
- โครงการจัดท าหลักสูตรพุทธศาสนาเพื่อ
การท่องเที่ยวในอาเซียน 
- โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตมจร 

กับการเข้าใจประชาคมอาเซียน 

 

๒.๓ ร้อยละของแหล่ง เรียนรู้  หรือ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ด้ า น
พระพุทธศาสนาในอาเซียน ระดับชาติ
และนานาชาติ  

๑.๑.๓ เผยแพร่ผลงานของแหล่ง
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น
พระพุทธศาสนา อาเซียนในระดับขา
ติและนานาชาติ 

- โครงการจั ดท าหลักสู ตร  การ เขี ยน
บทความวิชาการในประชาคมอาเซียน 
-โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษา 
-โครงการมอบทุนการศึกษาในเครือข่าย
นิสิตอาเซียน 

 

๒.๒ เครือข่าย
อาจารย์ นิสิต 
ศิษย์เก่า และ
สถานศึกษา 

๒.๑ จ านวนผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรม
ของนิสิตอาเซียนใน มจร ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาคมอาเซียน 

๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเครือข่ายอาจารย์ นิสิต ศิษย์
เก่า และสถานศึกษาและประเทศ
สมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง  

-โครงการ ASEAN Cultural DAY  
-โครงการการรับปริญญามจร อาเซียน 
-โครงการเครือข่ายนิสิต มจร อาเซียน 
-โครงการเครือข่าย นักวิชาการ อาเซียน  

 



๓๗ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม หมำย
เหตุ 

ประชาคม
อาเซียนมี
กิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 

 ๒.๑.๒ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านพระพุทธศาสนา อาเซียน ใน
สถานศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน  

-โครงการ One Buddhism One Road 
-โครงการ เครือข่ายวัฒนธรรม ศาสนา 
อาเซียน 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 
๓ 
พัฒนำกำร
ให้บริกำร
วิชำกำรด้ำน
พระพุทธศำ
สนำใน
อำเซียน 
 

๓.๑ ผลงานการ
ให้บริการ

วิชาการด้าน
พระพุทธศาสน
า เป็นเลิศระดับ

นานาชาติ 

๓.๑ จ านวนผลงานการให้บริ การ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา ที่ได้รับ
รางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๑.๑.๑ พัฒนาการให้บริการวิชาการ
ด้ า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

-โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
งานวิชาการและวิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

๓.๒ จ านวนประเทศทั้งที่เป็นสมาชิก
อาเซียนและที่ไม่เป็นสมาชิกอาเซียนที่
รับบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  

๑.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างประเทศทั้งที่ เป็น
สมาชิกอาเซียนและที่ไม่เป็นสมาชิก
อาเซียนในการให้บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา  

-โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าใน
ประชาคมอาเซียน 
- โครงการนิสิตอาเซียนสัมพันธ์  

 

๓ . ๓  ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการ  

   

๓.๒ บุคคล 
ชุมชนและสงัคม
ในประเทศ
อาเซียนน าผล
จากการ
ให้บริการ

๓.๑ จ านวนประเทศในอาเซียนที่มี
บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานน าผลจาก
การให้บริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

๒.๑.๑ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคคล ชุมชน หรือ
หน่วยงาน ด้านพระพุทธศาสนา  
ระหว่างประเทศอาเซียน 
 

-โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
งานวิชาการและวิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 



๓๘ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม หมำย
เหตุ 

วิชาการไปใช้
ประโยชน์ 
พัฒนาตนเอง
และสังคมได ้

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่  
๔ สร้ำง
เครือข่ำย
และพัฒนำ
ควำมร่วมมือ
ด้ำนศำสนำ 
ภำษำ ศิลปะ
และ
วัฒนธรรมใน
อำเซียน 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  
๔ สร้าง
เครือข่ายและ
พัฒนาความ
ร่วมมือด้าน
ศาสนา ภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรมใน
อาเซียน 
 

๑.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียนในประเทศไทย 

๑.๑.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย 

-  โครงการจัดท า MOU เกี่ ยวกับพุทธ
ศาสนา สังคม-วัฒนธรรม การศึกษา 
- โครงการจัดท าฐานข้อมูลด้านพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 
- โครงการจัดท าเครือข่ายด้านพุทธศาสนา 
ศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซยีน
ภายในประเทศไทย 

 

๑.๒ จ านวนหน่วยงานภายในเครือข่าย
และนอกเครือข่ายด้านศาสนา ภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศ
ไทยที่จัดกิจกรรมร่วมกัน 

๑.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดกิจกรรมด้านศาสนา  ภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนใน
ประเทศไทย 

-โครงการร่วมมือของสมาชิกประชาคม
อาเซียน 
- โครงการจัดท าเครือข่ายด้านพุทธศาสนา 
ศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซยีน
ระหว่างประเทศอาเซียน 
- เครือข่ายพระธรรมทูต 
- วัดสระเกศ 
- ศูนย์เอเชียศึกษา ม.มหดิล 
- ศูนย์อาเซียน ม.นเรศวร 
- ศูนย์อาเซียน มธ. ม.จุฬาฯ และอื่นๆ 
-โครงการความร่วมมือเครือข่ายภาษา 

 



๓๙ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม หมำย
เหตุ 

- โครงการความร่วมมือเครือข่ายดา้น
ศิลปะวัฒนธรรม และพุทธศาสนา 

๑.๓ จ านวนกิจกรรมด้านศาสนา ภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศ
ไทยที่เครือข่ายด าเนินการร่วมกัน 

 - โครงการจัดรายการทีวี “อาเซียนสัมพันธ์
พุทธศาสนาพหุวัฒนธรรม”  

 

๔.๒ เครือข่าย
ความร่วมมือ
ด้านศาสนา 
ภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ในประเทศ
สมาชิกอาเซียน
มีกิจกรรม
ร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

๔.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน 

๔.๑.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้ านศาสนา  ภาษา  ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศสมาชิก
อาเซียน 

-โครงการ MCU Contests 
- โครงการ ASEAN Cultural Day 
- โครงการเสวนาอาเซียนศึกษา 
 

 

๔.๒ จ านวนหน่วยงานภายในเครือข่าย
และนอกเครือข่ายด้านศาสนา ภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่จัดกิจกรรมร่วมกัน 

๔.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดกิจกรรมด้านศาสนา  ภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

-โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม 
ภาษา และศาสนา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
กิจกรรมอาเซียน  

 

๔.๓ จ านวนกิจกรรมด้านศาสนา ภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เครือข่ายด าเนินการ
ร่วมกัน 

 -โครงการบวชพระสงฆ์/สามเณรอาเซียน 
-โครงการสร้างเครือข่ายนิสิต 
-โครงการสร้างเครือข่ายอาจารย์ และ
นักวิชาการรุ่นใหม่ 

 

 
 
 

๕.๑ ระบบการ
บริหารจัดการ
เป็นเลิศและ

๕.๑ ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุผลส าเร็จ
ตามแผนพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาระยะ
ที่ ๑๒  

๑.๑ .๑ ส่ ง เสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการโดยใช้แผนพัฒนาศูนย์

-โครงการพัฒนาการบริหารงาน 4.0 
-โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี-- -
- โครงการจัดท าแผนการเงินและ
งบประมาณ 

 



๔๐ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม หมำย
เหตุ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 
๕ พัฒนำ
ระบบกำร
บริหำร
จัดกำรให้มี
ประสิทธิภำ
พสู่
มำตรฐำนสำ
กล 
 

เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

อาเซียนศึกษาระยะที่ ๑๒ เป็นกรอบ
ในการด าเนินงาน 

๕.๒ ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนงบประมาณ 

๑.๑.๒ พัฒนาระบบและ กลไกการ
บริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

-โครงการจดัการความรูสู้่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
 

 

๕.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร
สมาชิกเครือข่ ายและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีต่อการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 

-โครงการบรหิารความเสี่ยงของศูนย์
อาเซียนศึกษา 
-โครงการกิจกรรมประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 

๕.๔ จ านวนรางวัลด้านการบริหาร
จัดการที่องค์กรหรือบุคลากรได้รับ 

   

๕.๒ บุคลากรมี
ค ว าม เป็ น มื อ
อ า ชี พ แ ล ะ มี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 
 

๕.๑ ระดับความสุขของบุคลากร ๒.๑.๑ เสริมสร้างแรงจูงใจ และจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร 

-โครงการสร้างสุขให้บุคคลากรองค์กร 
-โครงการแบบวัดระดับความสุข 
-โครงการ Personal KPT ต้องมีตัวช้ีวัดชัด 
-โครงการ SMART JOP DESCRIPTION 
วิเคราะห์ต าแหน่งงาน 
- โครงการ Competency ต้องการคนแบบ
ไหนในองค์ 
-โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคคลากรศูนย์
อาเซียนศึกษา 

 



๔๑ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม หมำย
เหตุ 

๕.๒ จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน  ๒.๑.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
ตรงตามภาระงาน ให้มีความตื่นรู้ ทัน
ยุค ทันเหตุการณ์ 

-โครงกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน   

๕.๓ จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

๒.๑.๓ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ของศูนย์อาเซียนศึกษา 

-โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคคลากรศูนย์
อาเซียนศึกษา 

 

๕.๓ ระบบ
ฐานข้อมูล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทันสมัยและ
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายใน
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 

๑.๑ จ านวนระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

๑.๑ .๑ พัฒนาระบบฐานข้ อมู ล
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
เชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

-โครงการบรหิาร ๔.๐ 
-ระบบจัดการสารบัญออนไลน ์
-ระบบจัดการการเงิน 
-ระบบจัดการเอกสาร ไฟล ์
-ระบบจัดการหลักสูตร 
-ระบบจัดการโครงการของศูนย ์
-ระบบจัดการฐานข้อมลูอาเซียน 
- ระบบจัดการข่าวสารสารสนเทศ 
-ระบบจัดการห้องสมดุออนไลน ์
-ระบบจัดการข่าวอาเซียนออนไลน์ 
-ระบบจัดการหลักสูตรออนไลน ์
-ระบบจัดการการบริหารส านักงาน
ออนไลน ์
-ระบบจัดการวารสารออนไลน ์
-ระบบจัดการอีบุ๊คสื่อสิ่งพิมพ์อาเซยีน
ออนไลน ์

 



๔๒ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม หมำย
เหตุ 

-ระบบระบบฐานข้อเทคโนโลยี 
๑.๒ จ านวนประเทศสมาชิกอาเซียนที่
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๑.๒ พัฒนาความร่วมมือด้ าน
ข้อมูลสารสนเทศกับประเทศสมาชิก
อาเซียนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

-โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ  
แปลฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนา 
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๓.๕ ตำรำงแสดงยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ในแผนพัฒนำศูนย์อำเซียนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

เป้าประสงค/์
ตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค ์

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย  
กลยุทธ์ 

 
โครงการ/ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดโครงการ แหล่งเงิน ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)  
ผู้รับผิดชอบ 
  ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ แผ่น

ดิน 
ราย 
ได้ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑  พัฒนาองค์ความรู้และวิจัยดา้นพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
 
 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนสามารถสบืค้นและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑.๑ จ านวน
ฐานข้อมูล
สารสนเทศด้าน
พระพุทธศาสน
าในอาเซียน 
 

จ านวน ๒ ๒ ๒ ๓ ๕ ๑.๑.๑ พัฒนา
ฐานข้อมูล
สารสนเทศด้าน
พระพุทธศาสนา  
ในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

โครงการจดัท า
ฐานข้อมูลด้านพุทธ
ศาสนาและพหุ
วัฒนธรรม ใน
ประชาคมอาเซียน 
ตวัช้ีวดั 

             

๑.๒ จ านวน
ผู้รับบริการ
ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
พระพุทธศาสน
าในอาเซียน 

จ านวน ๒ ๒ ๒ ๓ ๕ ๑.๑.๒ พัฒนาความ
ร่วมมือแลกเปลีย่น
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้าน
พระพุทธศาสนาใน

โครงการแปลต ารา 
 
 
 
 
ตวัช้ีวดั 
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 อาเซียนผ่าน
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

๑.๓ ระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 

ร้อยละ ๘๗.
๕% 

๘๗.
๕% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑.๑.๓ เผยแพร่และ
ให้บริการข้อมลู
สารสนเทศด้าน
พระพุทธศาสนาใน
อาเซียน 

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและวิจยัการ
บริหารงานดา้นพุทธ
ศาสนา 
ตวัช้ีวดั 

             

๑.๒ 
ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม
ด้าน
พระพุทธศาสน
า และพหุ
วัฒนธรรม
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาคม
อาเซียน 
 

จ านวน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒.๑.๑ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการท า
วิจัย และนวัตกรรม
ด้าน
พระพุทธศาสนา 
และพหุวัฒนธรรม
อาเซียน 

โครงการคลินิกวิจั ย
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
งานวิชาการและวิจัย
ของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 
 
ตวัช้ีวดั 

             

๒.๑ จ านวน
ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม
ด้าน
พระพุทธศาสน
า และพหุ
วัฒนธรรมที่

จ านวน ๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๒.๑.๒ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการหา
แหล่งทุนท าวิจัย 
และนวัตกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา 
และพหุวัฒนธรรม
อาเซียนทั้งภายใน

โครงการวิจัยมุ่งเป้า
เพื่อบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับ
ประชาคมอาเซียน 
ตวัช้ีวดั 
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ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาคม
อาเซียน 

และภายนอก
ประเทศ 

๒.๒ ร้อยละ
ของงานวิจัย 
หรือนวัตกรรม
ด้าน
พระพุทธศาสน
า และพหุ
วัฒนธรรมที่
ได้รับการ
อ้างอิงหรือ
น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา
ตนเอง องค์กร 
หรือชุมชน 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕  โครงการวิจัยมุ่งเป้า
เพื่อบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับ
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
ตวัช้ีวดั 

             

๒.๓ จ านวน
หน่วยงานท่ีน า
งานวิจัยด้าน
พระพุทธศาสน
าและ
วัฒนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา

จ านวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒.๑.๓ ส ารวจและ
ก าหนดปัญหาวจิัย
ด้าน
พระพุทธศาสนา 
และพหุวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ประชาคมอาเซียน 

โครงการวิจัยมุ่งเป้า
เพื่อบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับ
ประชาคมอาเซียน 
 
ตวัช้ีวดั 
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ตนเอง องค์กร 
หรือชุมชน 
       ๒.๑.๔ สนับสนุน

การท าวิจัยและการ
มีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการ
ด าเนินงานวิจัยดา้น
พระพุทธศาสนา 
และพหุวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ประชาคมอาเซียน 

โครงการประชุม
วิชาการพุทธวิจัยใน
อาเซียนระดับชาต ิ
 
ตวัช้ีวดั 

             

       ๒.๑.๕ ส่งเสรมิ
สนับสนุนการ
เผยแพร่งานวิจยัใน
ประเทศ และ
ต่างประเทศ 

โครงการประชุม
วิชาการพุทธวิจัยใน
อาเซียนระดับชาต ิ
 
 
ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 

             

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการเรยีนรู้ดา้นพระพุทธศาสนาในอาเซยีน 
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๒.๑ แหล่งเรยีนรู้ หลักสูตร และผูเ้ชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน มีคณุภาพเป็นทีย่อมรับในระดับชาติและนานาชาติ (ต่อ) 
 
๒.๑ จ านวน
แหล่งเรียนรู้
ด้าน
พระพุทธศาสน
า อาเซียนใน
มหาวิทยาลยั 

จ านวน ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑.๑.๑ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนวิทยาเขต
และวิทยาลัยสงฆ์ให้
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้าน
พระพุทธศาสนา 
อาเซียน 

-โครงการภาษาไทยใน
ฐานะเป็นภาษาต่าง 
ประเทศ 
-โครงการจัดท าวารสาร
อ า เ ซี ย น ศึ ก ษ า 
(ภาษาอั งกฤษนานชาติ
อาเซียน) (ส่วนกลาง) 
-โครงการก่อสร้างอาคาร
อาเซียนศึกษา/เป็นศูนย์
ป ร ะ ส า น ง า น อ า เ ซี ย น 
(ส่วนกลาง) 
-โครงการจัดท าหอ้งพุทธ
ศิลป์อาเซียน 
 
ตัวช้ีวัด 
 
 

             

๒.๒ จ านวน
ของหลักสูตร
ด้าน
พระพุทธศาสน
าในอาเซียน  

จ านวน ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑.๑.๒ ส ารวจ 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนวิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ์ให้
พัฒนาหลักสตูรด้าน
พระพุทธศาสนา 
อาเซียน 

-โครงการจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้อาเซียนศึกษแต่
ละวิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ์  
- ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
ภาษาไทยเขมร-ไทย 
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- ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
ภาษาไทยส าหรับชาว
กัมพูชา (วส. บุรีรัมย์) 
- โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
ห ลั ก สู ต ร  ( training) 
การสอนอาเซียน 
โครงการเตรยีมความ
พร้อมของนิสิตมจร กับ
การเข้าใจ ประชาคม
อาเซียน 
ตวัช้ีวดั 
 
 

๒.๓ ร้อยละ
ของแหล่ง
เรียนรู้ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่
ได้รับรางวัล
ด้าน
พระพุทธศาสน
าในอาเซียน 
ระดับชาติและ
นานาชาติ  

ร้อยละ ๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑.๑.๓ เผยแพร่
ผลงานของแหล่ง
เรียนรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พระพุทธศาสนา 
อาเซียนในระดับขา
ติและนานาชาต ิ

- โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
หลักสูตร  การ เขียน
บทความวิชาการใน
ประชาคมอาเซียน 
- โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรด้านภาษา 
-โครงการมอบ
ทุนการศึกษาใน
เครือข่ายนสิิตอาเซยีน 

ตวัช้ีวดั 

             

 
๒.๒ เครือข่ำยอำจำรย์ นิสิต ศิษย์เก่ำ และสถำนศกึษำ ประชำคมอำเซียนมีกิจกรรมร่วมกนัอย่ำงต่อเนื่อง 
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๒.๑ จ านวน
ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม
ด้าน
พระพุทธศาสน
า และพหุ
วัฒนธรรมของ
นิสิตอาเซยีนใน 
มจร ท่ี
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาคม
อาเซียน 

จ านวน ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒.๑.๑ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเครือข่าย
อาจารย์ นิสติ ศิษย์
เก่า และ
สถานศึกษาและ
ประเทศสมาชิก
อาเซียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

- โ ค ร ง ก า ร  ASEAN 
Cultural DAY  
-โครงการรับปริญญาม
จรกับอาเซียน 
- โครงการเครือข่ าย
นิสิต มจร อาเซียน 
-โครงการเครือข่าย 
นักวิชาการ อาเซียน 
ตวัช้ีวดั 

             

       ๒.๑.๒ พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้าน
พระพุทธศาสนา 
อาเซียน ใน
สถานศึกษาของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 
- โ ค ร ง ก า ร  One 
Buddhism One 
Road 
-โครงการ เครือข่าย
วัฒนธรรม ศาสนา 
อาเซียน 
 
ตวัช้ีวดั 

             

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
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๓.๑ ผลงานการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เป็นเลิศระดบันานาชาติ 
 
๓.๑ จ านวน
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการด้าน
พระพุทธศาสน
า ที่ได้รับรางวัล
ทั้งในประเทศ
และ
ต่างประเทศ 

จ านวน ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑.๑.๑ พัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ
ด้าน
พระพุทธศาสนา ให้
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยัทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อ
ความก้าวหน้าใน
ประชาคมอาเซียน 
โครงการสัมมนาเพื่อ
เผยแพร่บทความ
วิชาการและบทความ
วิจัย 
ตวัช้ีวดั 

             

๓.๒ จ านวน
ประเทศท้ังที่
เป็นสมาชิก
อาเซียนและที่
ไม่เป็นสมาชิก
อาเซียนที่รับ
บริการวิชาการ
ด้าน
พระพุทธศาสน
า  

จ านวน ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑.๑.๒ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศท้ังที่เป็น
สมาชิกอาเซียนและ
ที่ไม่เป็นสมาชิก
อาเซียนในการ
ให้บริการวิชาการ
ด้าน
พระพุทธศาสนา  

-โครงการคลินิกวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
งานวิชาการและวิจัย
ของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
ตวัช้ีวดั 

             

๓.๓ ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  

ร้อยละ ๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

  

ตวัช้ีวดั 
             

๓.๒ บุคคล ชุมชนและสังคมในประเทศอาเซียนน าผลจากการให้บรกิารวิชาการไปใช้ประโยชน์ พัฒนาตนเองและสังคมได้ 
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๓.๑ จ านวน
ประเทศใน
อาเซียนที่มี
บุคคล ชุมชน 
หรือหน่วยงาน
น าผลจากการ
ให้บริการ
วิชาการไปใช้ใน
การพัฒนา
ตนเองและ
สังคม 

จ านวน ๒ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒.๑.๑ สนับสนุน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่าง
บุคคล ชุมชน หรือ
หน่วยงาน ด้าน
พระพุทธศาสนา  
ระหว่างประเทศ
อาเซียน 
 

-โครงการคลินิกวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
งานวิชาการและวิจัย
ของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 
 
 
ตวัช้ีวดั 

             

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศลิปะและวัฒนธรรมในอาเซยีน 
๑.๑ จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้าน
ศาสนา ภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
อาเซียนใน
ประเทศไทย 

 
จ านวน 

๑ ๒ ๓ ๕ ๕ ๑.๑.๑ พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศาสนา 
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซยีน
ในประเทศไทย 

- โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
ฐานข้อมู ลด้ านพุทธ
ศ า ส น า แ ล ะ พ หุ
วัฒนธรรมในประชาคม
อาเซียน 
- โครงการจัดท า
เครือข่ายดา้นพุทธ
ศาสนา ศาสนา ภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียน
ภายในประเทศไทย 
ตวัช้ีวดั 
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๑.๒ จ านวน
หน่วยงาน
ภายใน
เครือข่ายและ
นอกเครือข่าย
ด้านศาสนา 
ภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
อาเซียนใน
ประเทศไทยที่
จัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

จ านวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑.๑.๒ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมด้าน
ศาสนา  ภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซยีน
ในประเทศไทย 

-โครงการร่วมมือของ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน 
-โครงการศึกษาดูงาน
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ในประชาคมอาเซยีน 
-โครงการสร้าง
เครือข่ายอาเซียน
กรรมฐาน ๔.๐ 
- โครงการจัดท า
เครือข่ายดา้นพุทธ
ศาสนา ศาสนา ภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียนระหว่าง
ประเทศอาเซียน 
-โครงการจดัท า MOU 
รับกับ 
-เครือข่ายพระธรรมทูต 
- วัดสระเกศ 
- ศูนย์เอเชียศึกษา ม.
มหิดล 
- ศูนย์อาเซียน ม.
นเรศวร 
- ศูนย์อาเซียน มธ. ม.
จุฬาฯ และอื่นๆ 
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ตวัช้ีวดั 

๑.๓ จ านวน
กิจกรรมด้าน
ศาสนา ภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
อาเซียนใน
ประเทศไทยที่
เครือข่าย
ด าเนินการ
ร่วมกัน 

จ านวน ๑ ๒ ๓ ๕ ๕  -โครงการความร่วมมือ
เครือข่ายภาษา 
- โครงการความ
ร่วมมือเครือข่าย
ศิลปะวัฒนธรรม 
- โครงการความ
ร่วมมือเครือข่ายด้าน
การปฏิบัติวิปสัสนา
กรรมฐาน 
- โครงการจัดรายการ
ทีวี “อาเซียนสัมพันธ์
พุทธศาสนาพหุ
วัฒนธรรม” 
 
 
 
ตวัช้ีวดั 

             

๔.๒ เครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศลิปะและวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนมีกิจกรรมร่วมกันอยา่งสม่ าเสมอ 
๔.๑ จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้าน
ศาสนา ภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

จ านวน ๑ ๒ ๓ ๕ ๕ ๔.๑.๑ พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศาสนา 
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซยีน

- โ ค ร ง ก า ร  MCU 
Contests 
-  โ ค ร ง ก า ร  ASEAN 
Cultural Day 
- โครงการวิพากษ์
อาเซียน 
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อาเซียนใน
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ในประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 
ตวัช้ีวดั 

๔.๒ จ านวน
หน่วยงาน
ภายใน
เครือข่ายและ
นอกเครือข่าย
ด้านศาสนา 
ภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
อาเซียนใน
ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

จ านวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔.๑.๒ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมด้าน
ศาสนา  ภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซยีน
ในประเทศสมาชิก
อาเซียน 

-โครงการค่ายยุวชน
อาเซียนเพื่อวัฒนธรรม 
ภาษา และศาสนา 
-โครงการเครือข่ายยุว
พุ ท ธ แ ล ะ ยุ ว ส ง ฆ์
อาเซียนเป็นจิตอาสา
เพื่อการพัฒนาสังคม  
-โครงการส่งเสริมและ
พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย 
(ขอนแก่น/หนองคาย/
เ ชี ย ง ใ ห ม่ /
นครศรีธรรมราช) 
-โครงการยุวชน
อาเซียนอาเซียน 
-โครงการนิสติอาเซยีน
สัมพันธ์ 
- โ ค ร ง ก า ร บ ว ช
พร ะ ส งฆ์ / ส าม เณร
อาเซียน 
- โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง
เครือข่ายนิสิต 
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-โครงการสร้าง
เครือข่ายอาจารย์ และ
นักปราชญ์รุ่นใหม ่
 
ตวัช้ีวดั 
 

๔.๓ จ านวน
กิจกรรมด้าน
ศาสนา ภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
อาเซียนใน
ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่
เครือข่าย
ด าเนินการ
ร่วมกัน 

จ านวน ๑ ๒ ๓ ๕ ๕  โครงการจดัท า
ฐานข้อมูลอาเซียน 
ด้าน ศาสนา ภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  
-โครงการสวด
พระไตรปิฎกอาเซียน 
 
 
ตวัช้ีวดั 

             

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
๕.๑ ระบบการบริหารจัดการเป็นเลิศและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑ ร้อยละ
ของตัวช้ีวัดที่
บรรลผุลส าเร็จ
ตามแผนพัฒนา
ศูนย์อาเซียน
ศึกษาระยะที่ 
๑๒  

ร้อยละ ๗๕
% 

๗๕
% 

๗๕
% 

๗๕
% 

๑๐๐
% 

๑.๑.๑ ส่งเสรมิและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการโดยใช้
แผนพัฒนาศูนย์
อาเซียนศึกษาระยะ
ที่ ๑๒ เป็นกรอบใน
การด าเนินงาน 

-โครงการพัฒนาการ
บริหารงาน 4.0 
-โครงการจดัท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ
ศูนย์อาเซียนศึกษา 
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ตวัช้ีวดั 

๕.๒ ร้อยละ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตามแผน
งบประมาณ 

ร้อยละ ๗๕
% 

๗๕
% 

๗๕
% 

๗๕
% 

๑๐๐
% 

๑.๑.๒ พัฒนาระบบ
และ กลไกการ
บริหารจดัการใหม้ี
ความเป็นเลิศ และ
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

-โครงการจดัการ
ความรูสู้่องค์กรแห่ง
การเรยีนรู ้
 
ตวัช้ีวดั 

             

๕.๓ ระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้บริหาร
สมาชิก
เครือข่ายและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัที่
มีต่อการบริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

ร้อยละ ๗๕
% 

๗๕
% 

๗๕
% 

๗๕
% 

๗๕
% 

๑.๑.๓ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

-โครงการบรหิารความ
เสี่ยงของศูนย์อาเซียน
ศึกษา 
-โครงการกิจกรรม
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 
ตวัช้ีวดั 

             

๕.๔ จ านวน
รางวัลด้านการ
บริหารจดัการที่
องค์กรหรือ
บุคลากรไดร้ับ 

จ านวน ๒ ๓ ๔ ๕ ๖  โครงการจดัแสดง
รางวัลเกี่ยวกับอาเซียน 
 
ตวัช้ีวดั 

             

๕.๒ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
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๕.๑ ระดับ
ความสุขของ
บุคลากร 

ร้อยละ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒.๑.๑ เสริมสรา้ง
แรงจูงใจ และจัด
สวัสดิการที่
เหมาะสมให้แก่
บุคลากร 

-โครงการสร้างสุขให้
บุคคลากรองค์กร 
-โครงการแบบวัดระดับ
ความสุข 
- โครงการPersonal 
KPT ต้องมีตัวช้ีวัดชัด 
-โครงการ SMART 
JOP DESCRIPTION 
วิเคราะหต์ าแหน่งงาน 
โครงการ 
Competency 
ต้องการคนแบบไหนใน
องค์ 
-โครงการจดัท า
แผนพัฒนาบุคคลากร
ศูนย์อาเซียนศึกษา 
 
ตวัช้ีวดั 

             

๕.๒ จ านวน
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน  

จ านวน ๒ ๒ ๒ ๕ ๕ ๒.๑.๒ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่
ตรงตามภาระงาน 
ให้มีความตื่นรู้ ทัน
ยุค ทันเหตุการณ ์

-โครงการจดัท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
 
ตวัช้ีวดั 

             

๕.๓ จ านวน
บุคลากรทีไ่ด้รบั
รางวัลหรือ

จ านวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒.๑.๓ จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร

-โครงการจดัท า
แผนพัฒนาบุคคลากร
ศูนย์อาเซียนศึกษา 
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ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

ของศูนย์อาเซียน
ศึกษา 

 
ตวัช้ีวดั 

 ๕.๓ ระบบฐานข้อมลูเทคโนโลยสีารสนเทศทันสมัยและเชื่อมโยงกับเครือข่ายในประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑.๑ จ านวน
ระบบ
ฐานข้อมูล
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยและ
เชื่อมโยงกับ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

จ านวน ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๑.๑.๑ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยและ
เชื่อมโยงกับ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

-โครงการบรหิารผ่าน  
ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
อาเซียนศึกษา ๔.๐ 
-ระบบจัดการสารบัญ
ออนไลน ์
-ระบบจัดการการเงิน 
-ระบบจัดการเอกสาร 
ไฟล ์
-ระบบจัดการหลักสูตร 
-ระบบจัดการโครงการ
ของศูนย์ 
-ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลอาเซียน 
- ระบบจัดการข่าวสาร
สารสนเทศ 
-ระบบจัดการห้องสมดุ
ออนไลน ์
-ระบบจัดการข่าว
อาเซียนออนไลน ์
-ระบบจัดการหลักสูตร
ออนไลน ์
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-ระบบจัดการการ
บริหารส านักงาน
ออนไลน ์
-ระบบจัดการวารสาร
ออนไลน ์
-ระบบจัดการอีบุ๊คสื่อ
สิ่งพิมพ์อาเซียน
ออนไลน ์
-ระบบระบบฐานข้อ
เทคโนโลย ี
 
ตวัช้ีวดั 
 

๑.๒ จ านวน
ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่เป็น
เครือข่าย
เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จ านวน ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๑.๑.๒ พัฒนาความ
ร่วมมือด้านข้อมลู
สารสนเทศกับ
ประเทศสมาชิก
อาเซียนผ่าน
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

 
-โครงการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือ  
แปลฐานข้อมูลทาง
พระพุทธศาสนา 
 
 
ตวัช้ีวดั 
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๓.๗ แนวทำงกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย คณะ วิทยำเขตและวิทยำลัย 
พันธกิจที่ ๑ สร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนำองค์ควำมรู้และวิจัยด้ำนพระพุทธศำสนำในอำเซียน 
เป้าประสงค์ที่ ๑  ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนสามารถสืบค้นและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
กล
ยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายด าเนินการ แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงานของ
ศูนย์ วิทยาเขต วิทยาลัย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔   
๑.๑.๑ พัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศด้าน
พระพุทธศาสนา  ในประเทศ 
และต่างประเทศ 

 จ านวน ๒ ๒ ๒ ๓ ๕   

๑.๑.๒ พัฒนาความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ด้านพระพุทธศาสนาใน
อาเซียนผ่านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

 ร้อยละ ๗๕% ๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

  

๑.๑.๓ เผยแพร่และให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 

 จ านวน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒   

พันธกิจที่ ๑ สร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนำองค์ควำมรู้และวิจัยด้ำนพระพุทธศำสนำในอำเซียน 
เป้ำประสงค์ที่ ๒ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมตอบสนองความต้องการของประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกล
ยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายด าเนินการ แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงานของ
ศูนย์ วิทยาเขต วิทยาลัย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔   
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๒.๑.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าวิจัย และ
นวัตกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา และพหุ
วัฒนธรรมอาเซียน 

 จ านวน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒   

๒.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการหาแหล่งทุน
ท าวิจัย และนวัตกรรม
ด้านพระพุทธศาสนา และ
พหุวัฒนธรรมอาเซียนทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ 

 ร้อยละ ๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

  

๒.๑.๓ ส ารวจและ
ก าหนดปัญหาวิจัยด้าน
พระพุทธศาสนา และพหุ
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประชาคมอาเซียน 

 จ านวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕   

๒.๑.๔ สนับสนุนการท า
วิจัยและการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายในการ
ด าเนินงานวิจัยด้าน

 จ านวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕   
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พระพุทธศาสนา และพหุ
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประชาคมอาเซียน 
๒.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุน
การเผยแพร่งานวิจัยใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

 จ านวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ดำ้นพระพุทธศำสนำในอำเซียน 
เป้าประสงค์ที่ ๑ แหล่งเรียนรู้ หลักสูตร และผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ(ต่อ) 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกล
ยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายด าเนินการ แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงานของ
ศูนย์ วิทยาเขต วิทยาลัย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔   
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๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน
วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์
ให้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา อาเซียน 

 จ านวน ๑ ๑ ๒ ๒ ๒   

๑.๑.๒ ส ารวจ ส่งเสริมและ
สนับสนุนวิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ์ให้พัฒนาหลักสูตรด้าน
พระพุทธศาสนา อาเซียน 

 จ านวน ๑ ๑ ๒ ๒ ๒   

๑.๑.๓ เผยแพร่ผลงานของ
แหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพระพุทธศาสนา 
อาเซียนในระดับขาติและ
นานาชาติ 

 ร้อยละ ๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

  

 
เป้ำประสงค์ที่ ๒  เครือข่ำยอำจำรย์ นิสิต ศิษย์เก่ำ และสถำนศึกษำ ประชำคมอำเซียนมีกิจกรรมร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายด าเนินการ แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงานของ
ศูนย์ วิทยาเขต วิทยาลัย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔   
๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเครือข่าย
อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และ

 จ านวน ๒ ๕ ๕ ๑๐ ๑๐   
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สถานศึกษาและประเทศ
สมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 

๒.๑.๒ พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านพระพุทธศาสนา 
อาเซียน ในสถานศึกษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

 ร้อยละ ๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

๑๐๐
% 

  

 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ ๓ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำในอำเซียน 
เป้าประสงค์ที่ ๑  ผลงานการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เป็นเลิศระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกล
ยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายด าเนินการ แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงานของ
ศูนย์ วิทยาเขต วิทยาลัย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔   
๑.๑.๑ พัฒนาการ
ให้บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา ให้มี

 จ านวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕   
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ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๑.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศท้ังที่
เป็นสมาชิกอาเซียน
และท่ีไม่เป็นสมาชิก
อาเซียนในการ
ให้บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา  

 จ านวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕   

 
เป้ำประสงค์ที่ ๒ บุคคล ชุมชนและสังคมในประเทศอำเซียนน ำผลจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ พัฒนำตนเองและสังคมได้ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกล
ยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายด าเนินการ แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงานของ
ศูนย์ วิทยาเขต วิทยาลัย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔   
๒.๑.๑ สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคคล ชุมชน 
หรือหน่วยงาน ด้าน
พระพุทธศาสนา  

 จ านวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕   
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ระหว่างประเทศ
อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ ๔ บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำในอำเซียน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนศำสนำ ภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรมในอำเซียน 
เป้ำประสงค์ที่ ๑ เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนศำสนำ ภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรมอำเซียนภำยในประเทศไทยมีกิจกรรมร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกล
ยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายด าเนินการ แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงานของ
ศูนย์ วิทยาเขต วิทยาลัย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔   
๑.๑.๑ พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านศาสนา 
ภาษา ศิลปะและ

 จ านวน ๑ ๒ ๓ ๕ ๕   
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วัฒนธรรมอาเซียนใน
ประเทศไทย 

๑.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมด้านศาสนา  
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนใน
ประเทศไทย 

 จ านวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕   

 
 
 
 
เป้ำประสงค์ที่ ๒  เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนศำสนำ ภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศสมำชิกอำเซียนมีกิจกรรมร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกล
ยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายด าเนินการ แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ 
วิทยาเขต วิทยาลัย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔   
๔.๑.๑ พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
ศาสนา ภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอาเซียน

 จ านวน ๑ ๒ ๓ ๕ ๕   
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ในประเทศสมาชิก
อาเซียน 

๔.๑.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมด้านศาสนา  
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนใน
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 จ านวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕   

 
 
 
 
พันธกิจที่ ๑-๔   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
เป้าประสงค์ที่ ๑   ระบบกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายด าเนินการ แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ 
วิทยาเขต วิทยาลัย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔   
๑.๑.๑ ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการโดย

 ร้อยละ ๗๕% ๗๕% ๗๕% ๗๕% ๑๐๐
% 
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ใช้แผนพัฒนาศูนย์อาเซียน
ศึกษาระยะที่ ๑๒ เป็นกรอบ
ในการด าเนินงาน 

๑.๑.๒ พัฒนาระบบและ 
กลไกการบริหารจัดการให้มี
ความเป็นเลิศ และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

  จ านวน ๒ ๓ ๔ ๕ ๕   

๑.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน
การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 ร้อยละ ๗๕% ๗๕% ๗๕% ๗๕% ๗๕%   

 
 
เป้ำประสงค์ที่ ๒ บุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพและมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกล
ยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายด าเนินการ แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ 
วิทยาเขต วิทยาลัย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔   
๒.๑.๑ เสริมสร้าง
แรงจูงใจ และจัด
สวัสดิการที่เหมาะสม
ให้แก่บุคลากร 

 จ านวน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕   
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๒.๑.๒ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ตรงตามภาระ
งาน ให้มีความตื่นรู้ ทัน
ยุค ทันเหตุการณ์ 

 จ านวน ๒ ๒ ๒ ๕ ๕   

๒.๑.๓ จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของศูนย์อาเซียน
ศึกษา 

 จ านวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑   

 
 
 
 
 
 
เป้ำประสงค์ที่ ๓ ระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัยและเชื่อมโยงกับเครือข่ำยในประเทศสมำชิกอำเซียน 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกล
ยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายด าเนินการ แนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ 
วิทยาเขต วิทยาลัย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔   
๑.๑.๑ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและ

 จ านวน ๒ ๓ ๔ ๕ ๕   



72 
 

เชื่อมโยงกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

๑.๑.๒ พัฒนาความ
ร่วมมือด้านข้อมูล
สารสนเทศกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนผ่าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 จ านวน ๒ ๓ ๔ ๕ ๕   

 
 
 
 
 
 
 
สรุป วิสัยทัศน์ ๑ พันธกิจ ๔ ยุทธศำสตร์ ๕ เป้ำประสงค์ ๑๐  ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ ๓๑ กลยุทธ์ ๒๘ 
 

ล ำดับ ยุทธศำสตร ์
 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้ำประสงค ์

กลยุทธ์ โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ 
โครงกำร/กิจกรรม 

๑ ยุทธศาสตรท์ี ่๑ ๒ ๖ ๘ xxx xxx 
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๒ ยุทธศาสตรท์ี ่๒ ๒ ๖ ๕ xxx xxx 
๓ ยุทธศาสตรท์ี ่๓ ๒ ๕ ๓ xxx xxx 
๔ ยุทธศาสตรท์ี ่๔ ๒ ๖ ๔ xxx xxx 
๕ ยุทธศาสตรท์ี ่๕ ๒ ๖ ๘ xxx xxx 
รวม         ๕ ๑๐ ๒๙ ๒๘ xxx xxx 
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แผนที่ยุทธศำสตร์ศูนย์อำเซียนศึกษำ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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แผนน ำทำง (Road map) ศูนย์อำเซียนศึกษำตำมแผนยุทธศำสตร์ 
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