แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงใหม่ระยะที่ ๑๒ และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เป้าหมาย
๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

กลุ่มงาน / ส่วนงานที่รับผิดชอบ

80.00
80.00

94.21

วางแผนวิชาการ วสชม

na

วางแผนวิชาการ วสชม

70

1.89

บริการการศึกษา: กิจการนิสิต วสชม

100

100

วางแผนวิชาการ วสชม

15
2

18.86
6

บริการการศึกษา: สาขาวิชา
บริการการศึกษา: สาขาวิชา

70.00

16.13

บริหาร วสชม / วางแผนวิชาการ วส
ชม

หมายเหตุ

พันธกิจที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ บัณฑิตมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ในระดับท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละของบัณฑิตมีงานทํา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ บัณฑิตเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีจิตอาสา อุทิศ
ตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ร้อยละของบัณฑิตได้รับรางวัลยกย่องระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ หลักสูตรการเรียนการสอนทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย
และนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงตรงตามความต้องการของสังคมไทย
และนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ ร้อยละของรายวิชาที่ได้รับการบูรณาการการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๓ จํานวนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ คณาจารย์ด้านวิชาการมีจรรยาบรรณในระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณในระดับสากล

1

ไม่มีข้อมูล

เป้าหมาย
๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

กลุ่มงาน / ส่วนงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พันธกิจที่ ๒ วิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านงานวิจัย
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ บุคลากรมีศักยภาพในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสําเร็จของระบบกลไกที่ส่งผลให้บุคลากรมีศักยภาพในการวิจัย

5

na

ประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
สนวช
ประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
สนวช
ประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
สนวช

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ร้อยละของงานวิจัยบุคลากรและนิสิตที่สามารถนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๓ ร้อยละของงานวิจัยในวิทยาเขตที่นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม

20

25

20

20

5

143.75

ประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
สนวช / บริการการศึกษา: ศูนย์
บัณฑิต วสชม

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๒ ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

10

94

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๓ ร้อยละของผลงานวิจัยของบุคลากรที่มีความร่วมมือกับเครือข่าย

5

6

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๔ ร้อยละของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ร่วมกับเครือข่าย

5

6

ประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
สนวช / บริการการศึกษา: ศูนย์
บัณฑิต วสชม
ประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
สนวช
ประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
สนวช

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ วิทยาเขตมีศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๒ ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ ระดับความสําเร็จของระบบกลไกส่งผลให้บุคลากรมีการเผยแพร่งานวิจัย
ทางพระพุทธศาสนา

2

ไม่มีข้อมูล

เป้าหมาย
๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

กลุ่มงาน / ส่วนงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พันธกิจที่ ๓ บริการวิชาการทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ วิทยาเขตมีศูนย์กลางการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติ
และนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ ระดับความสําเร็จของระบบกลไกการบริหารจัดการ

2

na

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม สนวช

ไม่มีข้อมูล

2

na

ไม่มีข้อมูล

1

2

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม สนวช
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม สนวช / บริการการศึกษา:
กิจการนิสิต วสชม

15

2

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม สนวช

1

1

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม สนวช

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนากับการบูรณาการ
กับศาสตรสมัยใหม่และสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑ จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งองค์ความรู้และทักษะทางภาษาเพียงพอในการ
บริการวิชาการระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒ จํานวนโครงการหลักสูตรและกิจกรรมที่หลากหลายเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓ การบริการวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๑ จํานวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔ ผลงานการบริการวิชาการได้รับการรวบรวมและเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔.๑ จํานวนการบริการวิชาการได้รับการรวบรวมและเผยแพร่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

3

เป้าหมาย
๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

กลุ่มงาน / ส่วนงานที่รับผิดชอบ

19
19

สถานีวิทยุ สนวข / ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม สนวช / บริการการศึกษา:

บริหาร สนวข

หมายเหตุ

พันธกิจที่ ๔ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ จํานวนเอกสาร สื่อที่ผลิตในการเผยแพร่

2

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๒ จํานวนกิจกรรมที่นําไปเผยแพร่

1

เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑ ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วม

60

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒ จํานวนผลงานหรือโครงการที่ร่วมกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ

10

19.22
2

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

2

0

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน องค์กร และ
แผนพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๔ ระดับความสําเร็จของกลไกและการบริหารให้เกิดระบบพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพการศึกษา

97
5

94.97
1

5

5

3.8

3.7

พันธกิจที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ ระบบและกลไกการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

4

งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สนวช

ไม่ถึงเกณฑ์

เป้าหมาย
๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๖ ระดับความสําเร็จของแผนแม่บทการจัดการความรู้พระพุทธศาสนา

3

ผลการ
ดําเนินงาน

กลุ่มงาน / ส่วนงานที่รับผิดชอบ

3.5

บริหาร สนวข / บริหาร วสชม /

na
1
na

สนวข

หมายเหตุ

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒ มหาวิทยาลัยและศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและศูนย์ปฏิบัติธรรมสีเขียว
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๑ ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๒ จํานวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรมทีส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3
85

ไม่มีเกณฑ์วัด
ไม่มีการวัด

เป้าประสงค์ที่ ๕.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอ้มูลมีประสิทธิภาพเพื่อการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ ๕.๓.๑ ร้อยละของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
การบริหาร

85

73

ตัวชี้วัดที่ ๕.๓.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในการดําเนินงานและการบริหารงาน

4

3.4

งานห้องสมุดและสารสนเทศ สนวช

เป้าประสงค์ที่ ๕.๔ วิทยาเขตเชียงใหม่ (โป่งกุ่ม) มีความพร้อมในการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ ๕.๔.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดการความพร้อมในการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอน

4

na

สนวข

85

81

วางแผนวิชาการ วสชม /ศูนย์ภาษา/
บริหาร สนวข

75

75.83

บริหาร สนวข

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑ บุคลากรมีทักษะในการใช้ภาษาและระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๑ ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒ บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้จิตสํานึกของจิตสาธารณะอย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒.๑ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
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ไม่มีเกณฑ์วัด

