แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา

สานักงานวิทยาเขตนนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

คานา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยดาเนินไปได้อย่าง
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร ที่ได้กาหนดไว้ โดยมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ “เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ” และให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ “จัด
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” อีกทั้งยังเป็นข้อมูล
ประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ซึ่ ง ได้ มี ก ารน าตั ว ชี้ วัด จากแผนพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย และตั ว บ่ ง ชี้ก ารประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาของส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา และตัว บ่งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ มหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย วิทยาเขตนครราชสี มา มีความ
คาดหวังว่าการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญที่
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจาปี รวมทั้งกลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดร่วมกัน ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีมากยิ่งขึ้น และข้อมูลที่จะได้รับจากการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเล่ม
นี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดียิ่ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
มิถุนายน ๒๕๕๖

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
๑.๒ ปรัชญามหาวิทยาลัย
๑.๓ ปณิธานของมหาวิทยาลัย
๑.๔ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
๑.๕ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
๑.๖ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
๑.๗ อัตลักษณ์บัณฑิต
๑.๘ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา
๑.๙ พันธกิจมหาวิทยาลัย
๑.๑๐ โครงสร้างการบริหาร
๑.๑๑ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๑.๑๒ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
๑.๑๓ เป้าประสงค์ของการดาเนินงาน

๑
๑
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๓
๔
๘
๘
๙

บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๑ โครงการที่เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพสาหรับตัวบ่งชี้
๒.๒ สรุปโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๑๑
๑๑
๑๒

บทที่ ๓ กลไกการปรับแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
๓.๑ การจัดทาและปรับแผนปฏิบัติการประจาปี
- รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๓.๒ การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
- แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
๓.๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

๑๕
๑๕
๑๖
๑๘
๑๘
๑๙

ภาคผนวก

๗๒

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ
นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ อันเป็นปีที่มีการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคายเป็น
ต้นมา สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกเถร) เจ้ าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดจักวรรดิราชาวาส ได้
ปรารภว่า“ภำคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจังหวัดนครรำชสีมำมีควำมเหมำะสมต่อกำรจัดตั้งวิทยำลัยสงฆ์มำกที่สุด
เพรำะเป็นเมืองเอก เป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำมำแต่เดิม ” จากคาปรารภและแนวความคิดของเจ้าประคุณ
สมเด็จ ฯ ดังกล่ าวข้างต้น พระเถรานุ เถระในจังหวัดนครราชสีมา และในกรุงเทพมหานคร ผู้มีภูมิลาเนาอยู่ใน
จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา โดยมี พระศรีกิตติโสภณ (เกียรติ สุกิตฺติ)
เป็นประธาน ได้ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมงานด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา และที่ประชุมมีมติ
ให้คณะสงฆ์ภาค ๑๑ เป็นผู้ดาเนินงาน
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๙ พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งพระสังฆาธิการในจังหวัดนครราชสีมา และ
คณะสงฆ์ภ าค ๑๑ มีพระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสารเถร) เจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์
มหาราชวรวิหาร พระเทพสีมาภรณ์ (โอกาส นิรุตฺติเมธี) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ได้ประชุมและมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาสาหรับพระภิกษุสามเณร และเพื่ อให้จัดการศึกษามีความสมบูรณ์แห่งวิทยฐานะตามกฎหมาย
พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสารเถร) ประธานสภาวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา และเจ้าคณะภาค ๑๑ จึงได้ทา
หนั งสือลงวันที่ ๕ ตุล าคม ๒๕๒๙ ไปยังสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอให้อนุมัติรับ
วิทยาลัยสงฆ์นคราชสีมา เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นาเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๒๙ และมีมติเป็น เอก
ฉันท์ อนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา เป็นวิทยาเขตนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้น
ไป และมีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นต้นไป ปัจจุบันมีพระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติ
เมธี) เป็นประธานสภาวิทยาเขตฯ พระราชวิมลโมลี (ดารง ทิฎฐธมฺโม) เป็นรองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดาเนินการศึกษาเป็นครั้งแรก
เมื่อ วัน ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๐ พร้ อมกับ ท าพิ ธีเปิ ด ป้ ายมหาวิท ยาลั ย โดยเปิด สอนในคณะพุ ท ธศาสตร์เป็ น
คณะแรก และต่อมาวิทยาเขตนครราชสีมา ได้ดาเนินการขอเปิดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๓๓
คณะครุศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๓๔ และคณะสังคมศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๓๗ รวมเป็น ๔ คณะ นับเป็นวิทยาเขตฯ แห่ง
แรกของประเทศไทยที่เปิดสอนครบทั้ง ๔ คณะ นับเป็นวิทยาเขตฯ แห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนครบทั้ง
๔ คณะ ปั จ จุ บั น ได้ เ ปิ ด การศึ ก ษาสาขาวิ ช าเอก ประกอบด้ ว ย สาขาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา สาขาวิ ช า
ภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่
ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของมหาชน จึงกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙)
๑.๒ ปรัชญำมหำวิทยำลัย
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
๑.๓ ปณิธำน
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มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงสถาปนาขึ้ น เพื่ อ เป็ น สถาบั น การศึ ก ษา
พระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง สาหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมาย ๒ ประการ คือ
ประกำรที่ ๑ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร และนิสิตให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนา และประยุกต์เข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนา
ประกำรที่ ๒ เพื่อการบริการความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑.๔ วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
สร้างคนเก่งและดีอย่างมีสมรรถภาพ
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
บริการวิชการดีอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕ เอกลักษณ์มหำวิทยำลัย
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
๑.๖ อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย
ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
๑.๗ อัตลักษณ์บัณฑิต
มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
๑.๘ วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนา ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศในพระไตรปิฏก รอบรู้วิชาการชั้นสูง มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส เพื่อ
สนองงานพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
๑.๙ พันธกิจ
พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย คื อ การเป็ น สถาบั น ให้ ก ารศึ ก ษา
พระไตรปิ ฎ กและวิ ช าชั้ น สู ง ที่ มุ่ งผลิ ต สร้ างความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการด้ านพระพุ ท ธศาสนา ส่ งเสริม การ
ค้นคว้าวิจัยให้การบริการวิชาการแก่สังคม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๑) ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย กาหนดเป็นเป้าหมายชัดเจนที่จะพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นาด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถ
ในการแก้ปั ญ หา รู้เท่ าทัน การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม มีโลกทัศน์ ที่กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒ นาตนเอ ง
ให้เพรียบพร้อมด้วยคุณลักษณะและจริยธรรม มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
เพื่อให้บัณฑิต มีคุณลักษณะดังกล่าว มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบสาคัญของพระบวนการผลิต
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บั ณ ฑิ ต คือ ระบบคัดเลื อกผู้ เข้าศึกษา การพัฒ นาหลั กสู ตร ระบบการเรียนการสอน สื่ อเทคโนโลยีส ารสนเทศ
บุคลากร การบริหารการจัดการอาคารสถานที่ กิจกรรมนิสิต สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวิชาการ
๒) ด้ำนกำรวิจัย
ในฐานะที่เป็น มหาวิทยาลัยทึ่เน้นทางด้านพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องพัฒ นาด้าน
การวิจั ย พื้ น ฐาน เพื่ อ สร้างองค์ ค วามรู้ค วบคู่ไปกับ กระบวนการเรียนการสอน เน้ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ใน
พระไตรปิ ฎ ก และความเข้ าใจปั ญ หาทางพระพุ ท ธศาสนา โดยวิธีการสหวิทยาการ และนาผลงานการวิจัยมา
ประยุ ก ต์ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ร่ ว มสมั ย ทางพระศาสนา เพื่ อ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาแบบยั่ งยื น โดยจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของการแก้ปัญหาด้านศีลธรรม จริยธรรม และสถาบันศาสนา ตลอดถึงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
๓) ด้ำนกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งให้การบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการเผยแผ่
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตของประชาชน พัฒนาชุมชน ตามหลักพระพุทธศาสนา และส่งเสริมกิจการ
คณะสงฆ์ เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคมบรรลุผล จึงให้ความสาคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
สัมพันธ์กันกับการบริการวิชาการสังคม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมมือกับคณะสงฆ์และ
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการผลิตสื่อการเผยแผ่
๔) ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ ราชวิ ท ยาลั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม
พระพุ ทธศาสนา การท านุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรมและอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้ อม อั นเป็ น พื้น ฐานมาจากหลั กธรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนา จึ งต้ อ งปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รระยะสั้ น ให้ ส นองต่อ การส่ งเสริม พระพุ ท ธศาสนา การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสานึกในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เสริมสร้าง
ความซาบซึ้งและเห็นค่าของพุทธศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมและการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๑.๑๐ โครงสร้ำงกำรบริหำร
โครงสร้ำงของส่วนงำนวิทยำเขตนครรำชสีมำ
สภาวิทยาเขตนครราชสีมา
กรรมการสภาวิทยาเขตนครราชสีมา
รองอธิการบดี
วิทยาเขตนครราชสีมา
กรรมการประจาวิทยาเขตนครราชสีมา

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร

สนง. วิทยำเขตนครรำชสีมำ

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายคลังและพัสดุ
- ฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป

สำนักวิชำกำร

- ฝ่ายวิชาการและวิจัย
- ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
- ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายวางแผนและวิชาการ
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำนวิทยำเขตนครรำชสีมำ

รองอธิการบดี
คณะกรรมการประจาสานักงาน
วิทยาเขตนครราชสีมา
ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
รองผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานอานวยการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานตรวจสอบภายใน

ฝ่ายคลังและพัสดุ

- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ

ฝ่ายกิจการนิสิต

- งานสวัสดิการนิสิต
- งานส่งเสริมกิจการนิสิต
- งานปฏิบัติศาสนกิจ
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักวิชำกำร

รองอธิกำรบดี

ผู้อานวยการสานักวิชาการ

รองผู้อานวยการสานักวิชาการ
คณะกรรมการประจา
สานักวิชาการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

- งานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา - งานรับเข้าศึกษา
- งานตาราและเอกสารทางวิชาการ
- งานทะเบียนประวัตินิสิต
- งานส่งเสริมการวิจัย
- งานวัดผลประเมินผล
- งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- งานห้องสมุด
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ

รองอธิกำรบดี
ผู้อานวยการ
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
รองผู้อานวยการ
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
คณะกรรมการประจา
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารและธุรการ

ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

สาขาวิชา

- งานวางแผนวิทยาเขตฯ
- งานจัดการศึกษา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชารัฐศาสตร์
หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ

๑.๑๑ วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๕ ประการ ดังนี้
๑) เพื่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การของมหาวิท ยาลั ย ให้ ส ามารถด าเนิ น ภารกิ จ ตามนโยบายและ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกากับติดตามการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
๓) เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
๔) เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หลั ก ด้ านการบริห าร การจั ด การศาสนศึ ก ษา การวิจั ย การส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้ตามเป้าหมาย
๕) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัยด้านพระพุทธศาสนา ในระดับชาติและ
นานาชาติ
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๑.๑๒ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
เพื่ อ ให้ เป็ น มหาวิท ยาลั ย ตามปรั ช ญา วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าประสงค์ และสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
อุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรผลิตบัณฑิตและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม
เป้ำประสงค์ บัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึ กษาอบรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมนาความรู้ มีปฏิปทาน่า
เลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นาทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มี
ศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป้ ำ ประสงค์ มี รู ป แบบการจั ด การเรีย นการสอนที่ ห ลากหลาย มี คุ ณ ภาพได้ม าตรฐานสากล ซึ่ ง
ตอบสนองความต้องการของสังคม คณาจารย์มีความรู้ความชานาญวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์
เป็นที่ปรากฏ มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำสถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ให้เป็นศูนย์ประสำนและทำวิจัยด้ำนพระพุทธศำสนำ
นำนำชำติ
เป้ำประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำเชิงรุกที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
เป้ำประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของคณะสงฆ์และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรทำนุบำรุงพระพุทธศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน
เป้ำประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑.๑๓ เป้ำประสงค์ของกำรดำเนินงำน
เป้ำประสงค์ของกำรดำเนินงำน
ตัวชี้วัด
๑.เพื่ อผลิต กำลังคนที่มีคุณ ภำพตำมควำม
ต้องกำรของประเทศ
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้
ทางานตรงสาขา
-ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความพึ ง พอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
-ตั ว ชี้ วั ด : ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ ง านท า
ศึ ก ษาต่ อ หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน
ระยะเวลา
๒ .เพื่ อบ ริ ก ำรวิ ช ำกำรแ ก่ ห น่ วยงำน /
ประชำชนในชุมชนและสังคม ให้มีค วำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเอง เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ

ค่ำเป้ำประสงค์ของกำรดำเนินงำน
หน่วยนับ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙
ร้อยละ

๘๕

๘๕

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๘๕

๘๕

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๘๕

๘๕

๙๐

๙๐

๙๐
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-ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ : ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
-ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ : ความพึ ง พอใจของ
ผู้ รั บ บริก าร/หน่ ว ยงาน/องค์ ก รที่ รั บ บริ ก าร
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ต่ อ ประโยชน์ จ ากการ
บริการ
๓.เพื่ อ วิ จั ย และพั ฒ นารวมทั้ งถ่ ายทอดองค์
ความรู้ แ ละสร้ า งนวั ต กรรมที่ น าไปสู่ ก าร
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมของท้ อ งถิ่ น ของ
ประเทศ
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยและงาน
ส ร้ า งส รรค์ ที่ พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่ ใ น วารส าร
ระดับชาติ
-ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ : จ านวนผลงานวิ จั ย /
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
-ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง เวลา : ผลงานวิ จั ย ที่ น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา ๑ ปี
๔.ปลู ก ฝั ง ค่ ำ นิ ย มให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำ และ
ชุมชนในกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงาน/กิจกรรม
ที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
-ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ : นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและ
ชุมชนเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

ร้อยละ

๘๕

๘๕

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๘๕

๘๕

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๘๕

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๘๕

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐
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บทที่ ๒
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๑ โครงกำรที่เชื่อมโยงกับแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพสำหรับตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๒.๑.๑ องค์ประกอบที่ ๒ ผลิตบัณฑิต
๑) โครงการจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
๒) โครงการอบรมสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๓) โครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดนครราชสีมา (MOU)
๒.๑.๒ องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำ
๑) โครงการจัดทาแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจาปี
๒) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๓) โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต
๔) โครงการปฐมนิเทศนิสิตประจาปี
๕) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์และผลงานอันทรงคุณค่า
๒.๑.๓ องค์ประกอบที่ ๕ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
๑) โครงการนิเทศการศึกษาประจาปี
๒) โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
๓) โครงการจัดทาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
๔) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตเพื่อการให้บริการวิชาการ
๕) โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย
๖) โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
๗) โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ
๘) โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ประจาจังหวัดนครราชสีมา
๙) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
๒.๑.๔ องค์ประกอบที่ ๖ กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก
๓) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๔) โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทาแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕) โครงการอบรมบุคลากรและนิสิตให้มีความตระหนักถึงคุณค่าการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๖) โครงการวันไหว้ครูประจาปีการศึกษา
๗) โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์
๘) โครงการคนดีศรีธรรมาภรณ์
๙) โครงการสามีจิกรรม
๑๐) โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่ออนุรักษ์ศาสนวัตถุ
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๒.๒ สรุปโครงกำรที่ตอบสนองยุทธศำสตร์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ พันธกิจมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ การ ข้อที่ ๑ ผลิตบัณฑิตและ
ผลิ ตบั ณ ฑิ ตและพั ฒ นา พัฒนาบุคลากร
บุคลากรที่มีคุณธรรมนา
ความรู้

กลยุทธ์มหำวิทยำลัย

๑ .พั ฒ น าแ ล ะ ข ย า ย
โ อ ก า ส ก า ร ศึ ก ษ า
วิ ช า ก า ร ด้ า น
พระพุ ท ธศาสนาและ
ด้านสังคมศาสตร์
๒.พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต และ
บุ ค ลากรผ่ า นกิ จ กรรม
การปฏิบัติศาสนกิจและ
การบริการสังคม
๓.พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
ก า ร ศึ ก ษ า
พระพุ ท ธศาสนาระดั บ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒ นา ข้ อ ที่ ๒ จั ด การศึ ก ษา ๔.พัฒนารูปแบบการจัด
กระบ วน ก ารจั ด การ และพัฒนากระบวนการ การศึ ก ษาวิ ช าการด้ า น
เรียนการสอน
เรียนรู้
พระพุ ท ธศาสนาและ
ด้ า นสั ง คมศาสตร์ ใ ห้ มี
ความหลากหลาย
๕.พั ฒ นากระบวนการ
จัด การศึ กษาเชิงบู รณา
การโดยใช้ ก ารประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น
กลไกในการดาเนินงาน
๖.พั ฒ นาการเรี ย นการ
สอน แหล่ งเรี ย นรู้ แ ละ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการศึกษาให้มีความ
ทันสมัยเพียงพอต่อการ
จัดการการศึกษา
๗.พั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มี
ความรู้ ค วามสามารถ
และทั ก ษ ะในการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นการ
ส อ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

โครงกำร/กิจกรรม
๑) โครงการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
๒ ) โครงการป ฏิ บั ติ วิ ปั สสน า
กรรมฐานนิสิต

๑) โครงการจั ด ท าและพั ฒ นา
หลักสูตร
๒) โครงการเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
นานาชาติ
๓) โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
พระอภิธรรม
๔) โครงการอุดหนุนโรงเรียนบาลี
สาธิตศึกษา
๕) โครงการอุดหนุนห้องเรียน
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ การ ข้ อ ที่ ๒ จั ด การศึ ก ษา
พัฒ นาสถาบั นวิจั ยพุทธ และพัฒนากระบวนการ
ศ า ส ต ร์ ให้ เป็ น ศู น ย์ เรียนรู้
ประสาน และท าวิ จั ย
ด้ า นพระพุ ท ธศาสนา
นานาชาติ

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การ ข้ อ ที่ ๓ มุ่ ง มั่ น ในการ
บ ริ ก ารวิ ช าก ารด้ าน ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า น
พระพุทธศาสนาเชิงรุกที่ พระพุทธศาสนา
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การทานุบารุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน

ข้ อ ที่ ๓ มุ่ ง มั่ น ในการ
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า น
พระพุทธศาสนา

๘.พั ฒ นาการบริ ห าร
การจัดการงานวิจัย
๙.ส่งเสริมและสนับสนุน
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ท าวิ จั ย
และใช้ ค วามรู้ จ ากการ
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ น า ต น
พั ฒ นางานและพั ฒ นา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
๑ ๐ . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนั บ สนุ น บุ ค ลากรของ
มหาวิท ยาลั ยให้ ท าวิจัย
ร่วมกับองค์กรภายนอก
มหาวิท ยาลั ยทั้งในและ
ต่างประเทศ
๑๑.เผยแพร่ผลงานวิจัย
๑๒.พัฒนากองทุนวิจัย
๑๓.พั ฒ นารูป แบบและ
วิธีการ การบริก ารด้าน
พ ระ พุ ท ธ ศ าส น าแ ก่
สั ง คมและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่สากล
๑๔.พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
บ ริ ก ารวิ ช าก ารด้ าน
พระพุ ท ธศาสนาระดั บ
ท้อ งถิ่ น ระดับ ชาติ และ
นานาชาติ
๑๕.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
และสนองงานของคณะ
สงฆ์
๑๖.พั ฒ นารูป แบบและ
วิธีการในการทานุบารุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
๑๗.พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งระดับ
ท้ อ ง ถิ่ น ช า ติ แ ล ะ

๑) โครงการวิจัยสถาบัน

๑) โครงการพระสอนศีล ธรรมใน
โรงเรียน
๒) โครงการบรรพชาและอบรม
เยาวชนภาคฤดู ร้ อ นเพื่ อ ต้ า น
ยาเสพย์ติด
๓) โครงการเผยแผ่ ธ รรมทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์
๔) โครงการวิสาขบูชา วันสาคัญ
โลก
๕) โครงการสมุนไพรไทย
๖) โครงการค่ายพุทธบุตร

๑) โครงการจัดกิจกรรมนานาชาติ
เนื่ อ งในวั น วิ ส าขบู ช า วั น ส าคั ญ
ของสหประชาชาติ
๒) โครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเฉลิม
พระเกียรติ
๓) โครงการจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและ
ของชาติ
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นานาชาติ
๑๘.เสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้ า ใจและความ
ส านึ ก ใน คุ ณ ค่ าข อ ง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒ นา ข้ อ ที่ ๔ มุ่ ง พั ฒ นาการ ๑๙.พัฒนาศักยภาพและ
ระบบการบริหารจัดการ บริหารจัดการ
ยกระดั บ ความสามารถ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรทุกระดับ
๒ ๐ .ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า
กลไกการบริหารจัดการ
เพื่ อ ก้ าว สู่ ค ว าม เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
๒๑.ใช้ระบบเทคโนโลยี
ส ารส น เท ศ เพื่ อ ก าร
บริหารงาน
๒๒.พั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้ น ฐานทางกายภาพ
เพื่อการบริหารและการ
จัดการศึกษา
๒๓.ระดมทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย
๒๔.การประชาสั มพัน ธ์
เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์
และความเชื่ อ มั่ น ต่ อ
มหาวิทยาลัยสู่สากล

๔) โครงการสืบสานประเพณีไทย

๑) โครงการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย /แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี
๒) โครงการพัฒ นาบุคลากรด้าน
การศึกษา
๓) โครงการอบรมบุ ค ลากรสาย
ปฏิบัติการ
๔) โครงการจัดทางบการเงิน
๕) โครงการพัฒ นาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
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บทที่ ๓
กลไกกำรปรับแผนปฏิบัติกำรประจำปีและกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
กลไกการปรับแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เป็นกิจกรรมที่สาคัญที่มุ่ง
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เสนอให้ ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานในโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะๆ มหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดกลไกการปรับแผนปฏิบัติการประจาปีและการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถนาผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีถัด ไป
ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงานหรื อปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีและในปีถัดไปด้วย
๓.๑ กำรจัดทำและปรับแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๓.๑.๑ กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๑) ทุกส่วนงานเสนอแผนงาน ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณถัดไปมาที่งานนโยบายและ
แผนงบประมาณ
๒) งานนโยบายและแผนงบประมาณรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจาปี
๓) จัดประชุมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยให้ทุกส่วนงานเข้าร่วมประชุม เป็น
การระดมแนวความคิด เพื่อให้ได้แผนปฏิบั ติการประจาปีที่มีประสิทธิภาพและนาไปใช้ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
๓.๑.๒ กำรปรับแผนปฏิบัติกำรประจำปี
การจะขออนุมัติปรับและหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาปี ในกรณี
ที่ส่วนงานต่าง ๆ มีความจาเป็นต้องปรับหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีให้
ดาเนินการ ดังนี้
๑) การเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม โดยขอยกเลิกโครงการที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปีเดิม ทั้งในกรณีที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมใหม่มาทดแทน และในกรณีที่เปลี่ยนแปลง
เป็นโครงการ/กิจกรรมใหม่ จะต้องนาเสนอให้ คณะกรรมกำรกำกับนโยบำยและแผนพัฒนำ หรือ คณะ
กรรมที่มหำวิทยำลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้ความเห็นชอบ
๒) การขอเพิ่ มโครงการบรรจุ ในแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี โดยไม่ข องบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารส่วนงานนั้น ๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก
จะต้ อ งของบประมาณเพิ่ ม เติ ม จากส่ ว นกลางจะต้ อ งน าเสนอต่ อ คณะกรรมกำรก ำกั บ นโยบำยและ
แผนพัฒนำ หรือ คณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะ
ดาเนินการปรับแผนได้
๓) การขอปรั บ ปรุงเปลี่ ย นแปลงกิจกรรมการดาเนิ น งานของโครงการที่ ได้บ รรจุไว้ใน
แผนปฏิบั ติการประจาปี แล้ ว โดยไม่เพิ่มเงินงบประมาณของโครงการในภาพรวมให้ อยู่ในดุล พินิจของ
คณะกรรมกำรบริหำรส่วนงำน กรณี ต้องการเพิ่มงบประมาณของโครงการ ถ้าใช้เงินงบประมาณของ
หน่ วยงานก็ ให้ อยู่ ในดุล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริห ารหน่ วยงาน แต่ถ้ าของบประมาณเพิ่ มเติมจาก
ส่วนกลางต้องนาเสนอ คณะกรรมกำรกำกับนโยบำยและแผนพัฒนำ หรือ คณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัย
มีคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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รำยละเอียดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่
๑

โครงกำร
นิเทศการศึกษาต่อปริญญาตรี

๒

เผ ย แ ผ่ ธ ร ร ม ท า ง ส ถ า นี วิ ท ยุ
โทรทัศน์

๓

จัด ท าระบบและกลไกการบริก าร
วิชาการ
แก่สังคม
อบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และนิสิตเพื่อการให้บริการวิชาการ

๔

๕

อบรมพระนักเผยแผ่ประจาจังหวัด
นครราชสีมา

๖

จัดทาแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/
แผนปฏิบัติการประจาปี

ส่วนงำน
สานักวิชาการ
วิทยาเขต
นครราชสีมา
สานักวิชาการ
วิทยาเขต
นครราชสีมา
ส า นั ก วิ ช าก า ร
วิ ท ย า เ ข ต
นครราชสีมา
ส า นั ก วิ ช าก า ร
วิ ท ย า เ ข ต
นครราชสีมา
สานักวิชาการ
วิทยาเขต
นครราชสีมา
ส านั ก งานวิ ท ยา
เขต
นครราชสีมา

รำยละเอียด
ออกนิเทศให้ความรู้ /
ประชาสัมพันธ์

งบประมำณ
๕๐,๐๐๐

จั ด ท ารายการ/เผยแผ่ ๓๐๐,๐๐๐
ธรรมทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์
จัดทา / ดาเนินการ
๕๐,๐๐๐

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ๑๐๐,๐๐๐

จัดอบรม สัมมนา

๕๐,๐๐๐

จัดทา/แผนงบประมาณ/ ๑๐๐,๐๐๐
แผนปฏิบัติการ
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ที่
๗

โครงกำร
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

๘

สวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย

๙

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

๑๐ ธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ

๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวัน
วิสาขบูชาโลก
๑๒ จั ด นิ ท รรศการเนื่ อ งในวั น ส าคั ญ
ทางพระพุทธศาสนา
๑๓ สัม มนาและประชุ ม เชิ งปฏิบั ติก าร
เรื่อ งการจัด ท าแผนงานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
๑๔ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๑๕ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต

ส่วนงำน
ส านั ก งานวิ ท ยา
เขต
นครราชสีมา
ส านั ก งานวิ ท ยา
เขต
นครราชสีมา

รำยละเอียด
งบประมำณ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐,๐๐๐
บริเวณมหาวิทยาลัยฯ

จั ด ท า / อ บ ร ม เชิ ง ๔๐,๐๐๐
ป ฏิ บั ติ ก าร/ส่ งเส ริ ม
ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
ไทย
ส านั ก งานวิ ท ยา จัดอบรม
๙๐,๐๐๐
เขต
นครราชสีมา
ส านั ก งานวิ ท ยา อบรมนักเรียน
๑๕๐,๐๐๐
เขต
อุบาสก อุบาสิกา
นครราชสีมา
ส านั ก งานวิ ท ยา จั ด ท า / ส่ ง เส ริ ม ๑๕๐,๐๐๐
เขต
สนับสนุน
นครราชสีมา
ส านั ก งานวิ ท ยา จัดทา/แสดงนิทรรศการ ๑๔๗,๕๘๐
เขต
ในวั น ส าคั ญ ทางพุ ท ธ
เขตนครราชสีมา ศาสนา
ส านั ก งานวิ ท ยา จัดสัมมนา /ประชุมเชิง ๕๐,๐๐๐
เขต
ปฏิบัติการ
นครราชสีมา
วิทยาลัยสงฆ์
จั ด กิ จ กรรม บ รรยาย ๑๕๓,๑๗๐
นครราชสีมา
พิเศษศึกษาดูงาน
วิทยาลัยสงฆ์ จั ด อ บ ร ม / ป ฏิ บั ติ ๑๕๓,๑๗๐
นครราชสีมา วิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต
ทุกคณะ
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ที่ โครงกำร
ส่วนงำน
๑๖ จั ด ท าแผนพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง วิทยาลัยสงฆ์
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
นครราชสีมา
๑๗ อบรมสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยสงฆ์
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
นครราชสีมา
๑๘ ปฐมนิเทศนิสิตประจาปีการศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมา
๑๙ ความร่ ว มมื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รกั บ วิทยาลัยสงฆ์
สถาบั น การศึ ก ษาในเขตจั ง หวั ด นครราชสีมา
นครราชสีมา (MOU)
๒๐ ประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ อั ต ลั ก ษณ์ วิทยาลัยสงฆ์
เอกลั ก ษณ์ ภ าพลั ก ษณ์ แ ละผลงาน นครราชสีมา
อันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย
๒๑ อบรมบุ ค ลากรและนิ สิ ต ให้ มี ค วาม สานักงานวิทยา
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า การท านุ บ ารุ ง เขตนครราชสีมา
ศิลปวัฒนธรรม
๒๒ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒ นธรรม สานักงานวิทยา
ท้องถิ่น
เขตนครราชสีมา
๒๓ วันไหว้ครูประจาปีการศึกษา
สานักงานวิทยา
เขตนครราชสีมา
๒๔ ส่งเสริมหอพุทธศิลป์
สานักงานวิทยา
เขตนครราชสีมา
๒๕ อบรมพระสังฆาธิการเพื่ออนุรักษ์
สานักงานวิทยา
ศาสนวัตถุ
เขตนครราชสีมา
๒๖ สามีจิกรรม
สานักงานวิทยาเต
นครราชสีมา
๒๗ คนดีศรีธรรมาภรณ์
สานักงานวิทยาเต
นครราชสีมา

รำยละเอียด
งบประมำณ
จัดทา/ปรับปรุงหลักสูตร ๑๕๐,๐๐๐
จัดอบรมสัมมนา

๑๐๐,๐๐๐

จัดปฐมนิเทศ

๑๐๐,๐๐๐

จัดทา / พัฒนาหลักสูตร ๖๐,๐๐๐
ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์

๕๐,๐๐๐

จัดอบรม / สัมมนา

๕๐,๐๐๐

จัดอบรม / สัมมนา

๑๐๐,๐๐๐

ท าบุ ญ /ประกวดพาน ๑๐๐,๐๐๐
พุ่ม
จั ด ท า/ส่ งเสริ ม หอพุ ท ธ ๓๐๐,๐๐๐
ศิลป์
จัดอบรม / สัมมนา
๗๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
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๓.๒ กำรบริหำรแผนและกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
๓.๒.๑ กำรบริหำรแผน
๑) การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
๒) รวบรวมและจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
๓) วิเคราะห์แผนงาน/แผนปฏิบัติการ
๔) แต่งตั้งคณะกรรมการกากับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
๓.๒.๑ กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
๑) ให้ ส่ ว นงานแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรกำรติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำม
แผนปฏิ บั ติ กำรประจ ำปี ขึ้น คณะหนึ่ ง เพื่ อ ท าหน้ าที่ ก ากับ ดู แลและติ ดตามผลการดาเนิ น งานแต่ ล ะ
โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยคณะกรรมการจะต้องรายงานผลการดาเนินงานและ
ปั ญ หาอุป สรรคในการดาเนิ น การตามแผน ให้ คณะกรรมกำรก ำกับ นโยบำยและแผนพั ฒ นำ หรื อ
คณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยมีค ำสั่ งแต่งตั้ง ทราบทุกไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง) โดยใช้แบบฟอร์ม การ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
๒) การดาเนิน การตามแผนหรือนอกแผนก็ตาม จะต้องจัดทาเป็นเอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานของแต่ละโครงการเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบ หรือใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงในการวางแผนต่อไป
๓) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส่วนงานต่าง ๆ ที่จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จะต้องสรุปผล
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีและผลงานอื่นที่กาหนดนอกแผน จัดทาเป็นรายงานประจาปี
ของส่วนงานพร้อมทั้งจัดส่งให้กองแผนงาน เพื่อรวบรวมจัดทาเป็นรายงานประจาปีเสนอมหาวิทยาลัยและ
จัดพิมพ์เผยแพร่ด้วย
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โครงกำรนิเทศกำรศึกษำประจำปี
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการนิเทศการศึกษาต่อปริญญาตรี
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงการ ๐๐๑
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครราชสี ม า ได้ จั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ รวมระยะเวลา ๒๒ ปีของการจัดการศึกษาให้กับพระภิกษุ
สามเณรที่มีความสนใจในการศึกษา นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ใน
หลักพระพุทธศาสนาและในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ การศึกษาของประเทศมีการพัฒนาและขยายตัวอย่าง
มาก และมี ก ารแข่ ง ขั น ในเชิ งวิ ช าการ ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต
นครราชสี มา จึ งมี ค วามประสงค์ อ อกนิ เทศการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาต่ างๆ ที่ มี การจั ดการศึ กษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทั้ง 2 ประเภท คือ สายปริยัติสามัญ พระภิกษุส ามเณร และสายโรงเรียน
สามั ญ ของสถานศึ กษาทั่ว ไปที่ สั งกั ดกระทรวงศึกษาธิ การ เพื่ อประชาสั มพั น ธ์การศึ กษาของวิท ยาเขต
นครราชสี มาเชิงรุกและเพื่อน าเสนอทางเลื อกให้ กับนักเรียน ผู้ สนใจ และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดทาโครงการนิเทศการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เชิงรุก
๖.๒ เพื่อนาเสนอทางเลือกการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนผู้สนใจทั่วไป
๖.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยแก่คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
๖.๔ เพื่ อ เป็ น การน าข่ าวสารและกิ จ กรรมการเรียนการสอนระดับ อุ ดมศึ ก ษาของ วิท ยาเขต
นครราชสีมา ให้กับพระภิกษุสามเณร นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้ามาสมัครเรียน
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรมการนิเทศตามสถานศึกษา วัด องค์กร ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เพื่อแนะแนวการ
เรียนการสอน และเชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
๗.๑ ผลิตสื่อวีดีทัศน์สาหรับนิเทศการศึกษา มี วีดีโอ สปอร์ทโฆษณา แผ่นป้าย สติ๊กเกอร์ แผ่น
พับ หนังสือคู่มือนิสิต
๗.๒ เช่าเวลาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
๗.๓ เช่าเวลาออกอากาศทางสถาวิทยุหลักและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวิทยาเขตนครราชสีมา
๗.๔ จ้ า งเหมาท าแผ่ น ป้ า ยและติ ด แผ่ น ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ต ามถนนสายส าคั ญ ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา
๗.๕ จัดชุดออกนิเทศการศึกษาตามสถานศึกษา หน่วยงานรัฐ ชุมชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๗.๖ จัดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
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๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
เป็นกิจกรรมการออกนิเทศตามวัด สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ เพื่อแนะแนวการเรียน
การสอนและเชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา มีความเข้าใจสนใจศึกษาต่อ
๒) มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครราชสี ม า มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ได้รู้จักมากขึ้น
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ และ มกราคม ๒๕๕๕ –
เมษายน ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
๙.๒ งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น

จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
จานวน
บาท
จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ลำดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรม

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน

๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนผู้สนใจทั่วไป
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
๑) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการเรียน
๒) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าศึกษาต่อ
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๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ให้ มีการปรั บ ปรุงการดาเนิ น การโครงการนิ เทศการศึกษาต่อระดั บปริญ ญาตรี ให้ เป็ นไปตาม
ยุทธศาสตร์
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ได้มีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาเชิงรุก
๒) ได้นาเสนอทางเลือกการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร นักเรียนและผู้สนใจ
ทั่วไป
๓) คณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับข่าวสารการศึกษา
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โครงกำรเผยแผ่ธรรมทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์
...............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงการ ๐๐๒
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการ
สอนในด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เน้นให้บุคลากร เจ้าหน้าที่และพระภิกษุ
สงฆ์ทาหน้าที่ด้านการบริการสังคมและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยอาศัย
สื่อทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา พิจารณาเห็นความสาคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
๖.๒ เพื่อวางแนวทางในการประชาสัมพันธ์และแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๓ เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง โดยผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็ นกิจกรรมการอบรม เทศน์ บรรยาย สนทนาธรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเผยแผ่
ศาสนา โดยอาศัย เทคโนโลยี และสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เพื่ อส่ งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจและออกเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วไปประเทศดังนี้
๗.๑ จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๗.๒ เช่าเวลาสถานีโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศตามเวลาที่เหมาะ
๗.๓ เช่าเวลาสถานีวิทยุหลัก และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา
๗.๔ จัดหาพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายธรรม หรือสนทนาธรรม
๗.๕ จัดกิจกรรมบันทึกเทปวิทยุโทรทัศน์
๗.๖ ติ ด ตามบั น ทึ กเทป วี ดีโอ การแสดงธรรม บรรยายธรรมของคณาจารย์ พระเถระ ที่ ม า
บรรยายในกิจกรรมงานของมหาวิทยาลัย
๗.๗ ตัดต่อ เทป ภาพ วีดีโอ เพื่อความเหมาะสมก่อนนาออกอากาศ
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๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ผู้ที่รับ ฟัง รับ ชม มีความรู้ ความเข้าใจหลั กธรรมะ จนนามาสู่การประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปที่รับสัญญาณการออกอากาศได้ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ในระบบเว็บไซต์ จานวน ๑๐,๐๐๐ รูป/คน
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ (๑ ปีงบประมาณ)
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
๙.๒ งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น

จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
จานวน บาท
จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำดั บ กิจกรรม
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ติดต่อประสานงาน
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน

๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
มีพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปตอบรับไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ รูป/คน
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
๑) ผู้รับชมรับฟังมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะ
๒) ผู้รับชมและรับฟังมีความรู้ความเข้าพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น
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๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งการด าเนิ น การโครงการเผยแผ่ ธ รรมทางสถานี วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ ให้ เป็ น ไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มาตรฐานการประเมินของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
และมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) มีการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
๒) มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์และแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้ดาเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) มีแนวทางในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของประชาชนอย่างทั่วถึง
โดยผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์
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โครงกำรจัดทำระบบกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการจัดทาระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงการ ๐๐๓
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครราชสี ม า ได้ จั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ให้กับพระภิกษุสามเณรที่มีความสนใจในการศึกษา และยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้า
มาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ในสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการทาง
พระพุทธศาสนาแก่สังคมทั่วไป อันจะก่อประโยชน์ให้สังคมอยู่ดีมีสุขสืบต่อไป การจัดการศึกษาและบริการ
วิชาการแก่สังคมต้องอาศัยบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ และสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการ
จัดทาระบบกลไกในการให้บริการ อันได้แก่เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม เป็นต้น ในส่วนของระบบฐานข้อมูล มี เว็บไซต์ มีระบบเครือข่าย เป็นต้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงได้จัดทาระบบกลไก
เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้สังคม บุคคลภายนอก ได้ศึกษาเรียนรู้ ติดตามข่าวสาร กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน บทความงานวิชาการด้านต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยให้บริการแก่สังคม
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อให้บริการข่าวสารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
๖.๒ เพื่อให้บริการเอกสาร บทความวิชาการแก่นิสิตบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจได้รับรู้
๖.๓ เพื่อสร้างหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ
๖.๔ เพื่อบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรม ที่เป็นการให้บริการคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย
และการจัดทาระบบเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ประกอบด้วยระบบกลไกเครื่องมือในการให้บริการ ดังนี้
๗.๑ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วสูง
๗.๒ ติดตั้งระบบ Wifi ให้บริการอินเตอร์ครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
๗.๓ เช่าระบบเพื่อขยายฐานข้อมูลโฮมเพจ
๗.๔ พัฒนาระบบสถานีวิทยุโทรทัศน์ออนไลน์
๗.๕ จัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
๗.๖ จัดทาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการวิชาการแก่สังคม
๗.๗ มีการบูรณาการงายบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
๑) ให้บ ริการสัญ ญาณอินเตอร์เน็ตไร้ สายความเร็วสู ง ทั่วทั้งอาคารเรียนมหาวิทยาลั ย
๒) จัดทาเว็บไซต์หลักและระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
๑) มีจุดบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายมากกว่า ๑๐ จุดบริการ
๒) มีระบบเว็บไซต์เพื่อเป็นกลไกการบริการวิชาการ จานวน ๘ ระบบกลไก
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ตั้งแต่ มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
๙.๒ งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น

จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
จานวน
บาท
จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ติดต่อประสานงาน
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านระบบ
กลไกการบริการ
๒) บุ ค คลทั่ ว ไปในสั ง คมได้ รั บ การบริ ก ารข่ า วสาร ความรู้ ท างวิ ช าการต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
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๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ให้มีการปรับปรุงการดาเนินการโครงการจัดทาระบบการบริการวิชาการแก่สังคม ให้เป็นไปตาม
ยุ ทธศาสตร์ ต่อการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ยและเน้ นประชาสั ม พัน ธ์ให้ ผู้ บริห าร คณาจารย์ เจ้าหน้ าที่ของ
มหาวิทยาลัยได้รับรู้ รับทราบ และใช้ระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ประชาชนทั่วไปได้รับบริการข่าวสาร บทความ ความรู้ทางวิชาการ
๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาได้เป็นที่รู้จักของสังคมทั่วไป
๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมามีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม
๔) มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและนิสิตเพื่อกำรให้บริกำรวิชำกำร
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตเพื่อการให้บริการวิชาการ
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๐๔
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์
ไทย จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท นอกจากนี้ ยังให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ เจ้าหน้า และนิสิต เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคมสืบไป
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
๖.๒ เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความรู้ความสามารถในการให้บริการวิชาการ
๖.๓ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็ น กิ จ กรรมฝึ กอบรมพั ฒ นาศั กยภาพ อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนิ สิ ต ให้ มี ทั ก ษะ มี ความรู้ มี
ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้
๗.๑ จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๗.๒ จัดหลักสูตรฝึกอบรม
๗.๓ จัดวิทยากรฝึกอบรม
๗.๔ หาสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับการฝึกอบรม
๗.๕ ดาเนินการตามโครงการฝึกอบรม สรุปโครงการ
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่ฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั่วไป
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าฝึกอบรม จานวน ๒๐๐ รูป/คน
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๕– ธันวาคม ๒๕๕๖
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๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
๙.๒ งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น

จานวน ๙๐,๐๐๐ บาท
จานวน บาท
จานวน ๙๐,๐๐๐ บาท

๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
บุคลากรและนิสิตมีศักยภาพในการบริการวิชาการแก่สังคม
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
๑) บุคลากรและนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในการบริการวิชาการแก่สังคม
๒) บุคลากรและนิสิตมีประสิทธิภาพในการบริการวิชาการแก่สังคม
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ได้มีการปรับ ปรุงการดาเนิ น โครงการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรและนิสิ ตเพื่อการให้ บริการ
วิชาการแก่สังคม โดยปรับปรุงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มาตรฐานการประเมินของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ประชาชนทั่วไปได้รับบริการทางวิชาการอย่างทั่วถึง
๒) ประชาชนทั่วไปสามารถนาเอาความรู้ทางวิชาการไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน มีการดาเนินชีวิต
ที่ดีขึ้นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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โครงกำรอบรมพระนักเผยแผ่ประจำจังหวัดนครรำชสีมำ
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ประจาจังหวัดนครราชสีมา
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๐๕
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
การเผยแผ่หลักพระพุทธธรรมคาสอนหรือการปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดีมีศีลธรรม
และประพฤติดีป ฏิบั ติช อบนั้ น ถือว่าเป็ นหน้ าที่โดยตรงของพระสงฆ์ส าวกของสมเด็จพระบรมศาส ดา
สัมมาสั มพุทธเจ้ า แต่ปั จจุ บั น นี้ “พระสงฆ์ ” ผู้ ทาหน้าที่เผยแผ่ อบรมสั่ งสอนพุทธศาสนิกชนในฐานะ
“นักเทศน์” ที่มีวาทศิลป์ในการถ่ายทอดพุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้ น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เร่งส่งเสริมบุคลากรของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขตนครราชสีมา มีความมุ่งมั่นและมองเห็ น
ความส าคัญ ของงานเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในส่ว นนี้ จึงได้จัด โครงการฝึ กอบรมพระนักเผยแผ่ ประจา
จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่พระสงฆ์ที่มีความสนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จน
สามารถนาเอาหลักการและวิธีการไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อปลุกจิตสานึกให้พระนักเผยแผ่มีความกระตือรือร้นและเห็นความสาคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
๖.๒ เพื่อส่งเสริมบุคลากรของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีปริมาณและคุณภาพ
เพิ่มากขึ้น
๖.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะ เทคนิค และวิธีการเทศน์อย่างถูกต้องจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๖.๔ เพื่ อให้ ผู้ เข้ารั บ การอบรม ได้ ป ระสบการณ์ ต รงจากการฝึ ก ปฏิ บั ติจ ริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเทศน์แก่กัน
และกัน
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรมฝึกอบรมพระนักเผยแผ่และพระสงฆ์ที่สนใจ ให้มีทักษะ มีความรู้ มีความสามารถ มี
คุณภาพมีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนี้
๗.๑ จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๗.๒ จัดหลักสูตรฝึกอบรม
๗.๓ จัดวิทยากรฝึกอบรม
๗.๔ หาสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับการฝึกอบรม
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๗.๕ ดาเนินการตามโครงการฝึกอบรม สรุปโครงการ
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
๑) ส่งเสริมบุคลากรของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
คุณภาพ จนสามารถนาเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ได้
อย่างดี มีประสิทธิภาพ
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
ฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรผู้สนใจทั่วไปทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงจานวน
๑๐๐ รูปอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าฝึกอบรม จานวน ๒๐๐ รูป/คน
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๕– ธันวาคม ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
๙.๒ งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น

จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
จานวน บาท
จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
พระนั ก เผยแผ่ แ ละพระสงฆ์ ผู้ ส นใจมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
๑) พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความรู้มีวิธีการเผยแผ่อันถูกต้อง
๒) ได้พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพิ่มจานวนมากขึ้น
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๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ได้มีการปรับ ปรุงการดาเนิ น โครงการอบรมพระนั กเผยแผ่ ประจาจังหวัด นครราชสี มา โดย
ปรั บ ปรุ ง ให้ เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย มาตรฐานการประเมิ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องจากพระนักเผยแผ่
๒) ประชาชนทั่วไปมีพระนักเผยแผ่เพิ่มมากขึ้น เมื่อมีกิจกรรมงานสาคัญ สามารถหาพระนักเผย
แผ่มาบรรยายหรือเทศน์ได้ง่ายขึ้น
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โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำฯ/งบประมำณ/แผนปฏิบัติกำรประจำปี(โครงกำรต่อเนื่อง)
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการจัดทาแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจาปี
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๐๖
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครราชสี ม า ได้ อ าศั ย แผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง ตอบสนองความ
ต้องการ สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ดังนั้น การจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่ทุก
ส่ ว นงานในวิท ยาเขตนครราชสี ม า จะได้ มี การะดมความคิ ด กาหนดความต้อ งการและทิ ศ ทางการจั ด
การศึกษาลงในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขต
นครราชสีมา เพื่อกาหนดเป็นแนวทางการดาเนินงานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลตามที่
มุ่งหวังสืบไป
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการของเจ้าหน้าที่
๖.๒ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๖.๓ เพื่อนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุภารกิจ
๗. ลักษณะกิจกรรม
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ผู้ บ ริ ห ารทั้ งส่ ว นกลางและวิท ยาเขตสามารถก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบและประเมิ น การ
ดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
แผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยที่มีขอบข่ายครอบคลุมทุกหน่วยงานโครงการ
จานวน ๑๐๐ เล่ม
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ งบประมำณรำยได้
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
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ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา มีแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
- ขาดการนาแผนไปปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนด
- ไม่มีการประเมินผลนาแผนไปใช้
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ผู้บ ริห ารมีคู่มือในการกากับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๒) เจ้าหน้าที่มีทิศทาง เป้าหมายและแผนในการดาเนินงานอย่างเป็นระบบชัดเจน
๓) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานสนองตอบตรงตามวัตถุประสงค์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยทั้งปริมาณและคุณภาพ
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โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๐๗
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๖ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขตนครราชสี มา มี พื้นที่ ประมาณ ๕๐ ไร่ มี
อาคารสถานที่ใช้ในการเรียนการสอน จานวน ๒ หลัง และพื้นที่บางส่วนเป็นสภาพป่าแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ร่ม
รื่นมากนัก
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกาหนดปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่ออนุรักษ์ป่าในเขตที่สาธารณะประโยชน์ของชุ มชนและป่าในเขตมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขต
นครราชสีมา
๖.๒ เพื่อการรณรงค์ให้นิสิตในมหาวิทยาลัยฯ มองเห็นคุณค่าของปลูกป่า
๖.๓ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๗. ลักษณะกิจกรรม
รณรงค์ให้นิสิตมองเห็นคุณ ค่าของการปลูกป่า ดาเนินการปลูกป่าในเขตมหาวิทยาลัยฯ และนอก
พื้นที่
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
สามารถเก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป่าในเขตรับผิ ดาชอบไว้ได้ เพื่ อการดูแลรักษาและ
ประชาชน
และนิสิตเข้าใจและเกิดความรักหวงแหนต้นไม้
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
จัดเจ้าหน้าที่และนิสิตอาสาสมัครสารวจป่าชุมชนและป่าในเขตมหาวิทยาลัย ประสานกับ
เจ้าหน้าที่บ้านเมือง สร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกป่า จานวน ๓ แห่งต่อปีการศึกษา
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ งบประมำณรำยได้
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
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๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำดั บ
ที่

๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรม

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี .ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๖ ๕๖ ๕๖ .๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
บุคลากรทั้งสายปฏิบัติการและสายวิชาการ นิสิตและชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
มีป่าเฉลิมพระเกียรติอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ขาดความร่วมมือกับชุมชนและภาครัฐ
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ได้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าในเขตที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนและป่าในเขตมหาวิทยาลัยฯ
และเป็นแหล่งศึกษาตามธรรมชาติ
๒) ได้มีการรณรงค์ให้นิสิตที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมองเห็นคุณค่าของป่า อันเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร
และทาให้สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยสวยงาม
๓) ได้ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

37

โครงกำรสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๐๘
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะ
สงฆ์ไทย ส่งเสริมให้มีการจัดสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรและแพทย์แผน
ไทยไว้
ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงจัดทาโครงการสวน
สมุนไพรและแพทย์แผนไทย เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อฝึกอบรมพระสงฆ์และผู้นาชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์
สมุนไพร
และจัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยในชุมชน
๖.๒ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทาสวนสมุนไพรและจัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยภายในวัดและชุมชน
๖.๓ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ด้วยการใช้สมุนไพรบาบัดรักษา
โรคภัยที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ลักษณะกิจกรรม
มีสวนสมุนไพรและสถานที่เรียนรู้แพทย์แผนไทย
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
สามารถเก็บรวบรวมพืช ที่เป็นสมุนไพรและให้นิสิตและประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้พืช
เหล่านั้น และมีความเข้าใจในการอนุรักษ์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยในชุมชน
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
มีสมุนไพรจานวน ๑ แห่ง สาหรับปลูกพืชที่ เป็นสมุนไพร และสถานที่นวดและเรียนรู้
แพทย์แผนไทย
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
๙.๒ งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น

จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
จานวน บาท
จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
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๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำดั บ กิจกรรม
ที่

๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี .ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๕ ๕๕ ๕๕ .๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
มีสวนสมุนไพรและสถานที่ศึกษาแพทย์แผนไทยประจาวิทยาเขตนครราชสีมา
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
๑) มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ ๔๐๐ รูป/คน
๒) มีสวนสมุนไพรและสถานที่เรียนแพทย์แผนไทย
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) พระสงฆ์และผู้นาชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์สมุนไพรและแพทย์
แผนไทยในชุมชน
๒) มีการจัดทาสมุนไพรและจัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยภายในวัดและชุมชน
๓) มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ประชาชนพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ด้วยการใช้สมุนไพรบาบัดรักษา
โรคภัยที่เกิ่ดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงกำรอบรมค่ำยคุณธรรมจริยธรรม
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๐๙
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
คุณธรรม จริยธรรมนับว่าสาคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคบริโภคนิยม เด็กนักเรียนติดอบายมุข
ติดเกมส์ ยาเสพติด หรือหลงผิดในวัตถุนิยม เป็นต้น
การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาตระหนักถึงเหตุผลดังกล่าว จึงจัดอบรมนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับ
การฝึกอบราในครั้งนี้
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ อบรมคณาจารย์ นิสิตให้มีความรู้ในการเป็นวิทยาการเข้าค่าย
๖.๒ คณาจารย์และนิสิตสามารถจัดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมได้ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
๗. ลักษณะกิจกรรม
คณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
คณาจารย์ และนิสิตที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมได้
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
จัดอบรมคณาจารย์ และนิสิตตามหลักสูตรเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
จานวน ๙๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ งบประมำณรำยได้
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๙๐,๐๐๐ บาท
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๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๔ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๔ ๕๔
๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต สามารถฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ขาดการประเมินผล และขาดเครื่องมือ สื่ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) คณาจารย์และนิสิต เป็นวิทยากรอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
๒) มีบุคลากรที่สามารถจัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
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โครงกำรธรรมสัญจรพัฒนำจิตใจ
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๑๐
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๕ บริการวิชาการแก่สังคม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการ
สอนในด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ที่เน้นให้นิสิตที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีออกปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมและฝึกประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็น
การให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่
สังคม
ดังนั้น วิทยาเขตนครราชสีมา พิจารณาเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการธรรมสัญจร
พัฒนาจิตใจเยาวชนและประชาชน
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยการสัญจรอบรมศีลธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปในชนบท
๖.๒ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
๖.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้ประชาชนได้ทราบ
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรมสัญจรอบรมประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่
ต่างๆ
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา ทราบภารกิจและการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และมีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรของมหาวิ ทยาลัย รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประกอบกิจกรรมในชุมชนมากยิ่งขึ้น
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตจากวิทยาเขต จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ รูป/คน
๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ งบประมำณรำยได้
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
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ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจากวิทยาเขต จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ รูป/คน
๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีส่วนสาคัญในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา ทราบภารกิจและการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมในชุมชนมากขึ้น
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ได้มีการปรับปรุงการดาเนินการโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย มาตรฐานการประเมินของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยการสัญจรอบรมศีลธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปในชนบท
๒) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
๓) เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาเขตให้ประชาชนได้ทราบ
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โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันวิสำขบูชำ
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวันวิสาขบูชา
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๑๑
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
“วิสาขบูชา” ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวันที่ชาวโลกและพุทธศาสนิกชนทุกคน
ให้ตระหนักและซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ซึ่งเป็นวันสาคัญยิ่งทางพุทธศาสนา คือเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
โดยองค์การสหประชาชาติได้ถือกาหนดให้วันดังกล่าวนี้เป็นวันสาคัญของโลก พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้
ความสาคัญและร่วมประพฤติบาเพ็ญตนตามหลักคาสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสสาคัญทางพุทธศาสนา จึงถือได้ว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีงามอีกหนทางหนึ่งในการร่วมสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
อย่ างต่อเนื่ อง โดยภายในงานได้ จั ดกิจกรรมบุ ญ รูปแบบต่ าง ๆ อย่างมากมายให้ พุท ธศาสนิ กชนและ
ผู้ร่วมงานได้ร่วมปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในทุกภูมิภาคได้ร่วมกันเป็นส่ วน
หนึ่งในการสืบทอดพุทธศาสนาให้จรรโลงงดงามสืบต่อไป
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อร่วมเผยแผ่หลักธรรมคาสอนตามแนวทางอริยสัจจ์ ๔ ให้พุทธบริษัทและเยาวชนได้เข้าใจ
และสามารถนาไปปฏิบัติได้
๖.๒ เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เยาวชน นักเรียน นิสิต / นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่ วไป ได้
ร่วมกิจกรรมบุญ
๖.๓ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงดารงสืบไป
๗. ลักษณะกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมและจัดนิทรรศการ ทาวัตรสวดมนต์
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
พระภิกษุ สามเณรและประชาชนเข้าใจและเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนาและของ
ชาติ
มีสานึก รัก หวงแหน และให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติมากขึ้น
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
ตัวแทนคณะสงฆ์ทั้ง ๓๒ อาเภอ ประชาชนทั้ง ๓๒ อาเภอมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันวิ
สาขบูชา
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
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๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
๙.๒ งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น

จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
จานวน บาท
จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
จัดปฏิบัติธรรม ทาวัตร สวดมนต์ บาเพ็ญจิตภาวนาและจัดนิทรรศการ
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
บุ ค ลากรและนิ สิ ต ร่ ว มปฏิ บั ติ ธ รรม ท าวั ต รสวดมนต์ บ าเพ็ ญ จิ ต ภาวนาและร่ ว มจั ด
นิทรรศการ
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ขาดการประเมินผลและติดตามโครงการ
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๓.๑ หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอด
พุทธ
ศาสนา
๑๓.๒ พุทธศาสนิกชนได้ให้ความสาคัญและร่วมประพฤติบาเพ็ญตนตามหลักคาสอนแห่งองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๑๓.๓ ประชาชนได้เรียนรู้ เข้าใจ และเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนาและของชาติ อันจะ
นาไปสู่การให้ความร่วมมือบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม มีจิตสานึกรัก หวงแหน และให้
ความร่วมมือในการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติมากขึ้น
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โครงกำรจัดนิทรรศกำรเนื่องในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๑๒
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครราชสี ม า เป็ น สถาบั น การศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เน้ น วิ ช าการด้ า นพระพุ ท ธศาสนา ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ ใ ห้ ค วามรู้ วิ ช าการด้ า น
พระพุทธศาสนา และวันสาคัญของชาติ โดยจัดทานิทรรศการเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครราชสี ม า จึ ง ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญดังกล่าว โดยจัดนิทรรศการเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสาคัญชาติ
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปลูกฝังค่านิยมในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
๖.๒ สัมมนาทางวิชาการและจัดนิทรรศการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันสาคัญของชาติ
๖.๓ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
แก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนตามสถาบันต่างๆ
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นการจัดนิทรรศการในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ตามสถานที่ ต่างๆ ที่หน่วยงานราชการ
ดาเนินการ
เพื่อเผยแผ่ความรู้ ให้ประชาชนได้ทราบของวันสาคัญนั้นๆ
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
๑) ประชาชนได้รับความเข้าใจและเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนา ของชาติมากขึ้น
๒) ประชาชนมี ส ามั ญ ส านึ ก รั ก หวงแหน และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการดู แ ลรั ก ษา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งขึ้น
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
๑) จัดนิทรรศการในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๒) จัดปาฐกถาและอภิปรายเกี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
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๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
๙.๒ งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น
๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

จานวน ๑๔๗,๕๘๐ บาท
จานวน บาท
จานวน ๑๔๗,๕๘๐ บาท
ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
บุคลากรและนิสิตจัดนิทรรศการเนื่องในวันสาคัญในทางพระพุทธศาสนาและวันสาคัญ
ของชาติ
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
ส่งเสริมบุคลากรและนิสิตจัดนิทรรศการในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสาคัญ
ของชาติ
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ประชาชนทั่วไปได้มีแหล่งแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาติ
มากขึ้น
๒) ประชาชนได้รับความเข้าใจและเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนาและของชาติ จนไปสู่การ
ให้ความร่วมมือบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม
๓) ประชาชนมีสามัญสานึก รัก ห่วงแหน และให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติมากขึ้น

47

โครงกำรสัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดทำแผนงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
.............................................................
๑. ชื่ อ โครงกำร โครงการสั ม มนาและประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การจั ด ท าแผนงานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๑๓
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีพันธกิจหลักที่สาคัญประการ
หนึ่ง ได้แก่ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ทาให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เป็นต้น
การจัดทาแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เป็นแผนการในการ
ปฏิบัติงาน
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อจัดประชุมสัมมนาบุคลากรให้มีแผนงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๖.๒ เพื่อจะได้มีแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๗. ลักษณะกิจกรรม
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรเพื่อจัดทาแผนงาน
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
บุคลากรมีแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ งบประมำณรำยได้
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
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๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
มีแผนงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ไม่มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) มีแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒) บุคลากรมีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผน
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โครงกำรอบรมบุคลำกรและนิสิตให้มีควำมตระหนักถึงคุณค่ำ
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชำติ อันส่งผลในกำรรับรำงวัลระดับชำติและนำนำชำติ
.............................................................
๑. ชื่ อ โครงกำร โครงการอบรมบุ ค ลากรและนิ สิ ต ให้ มี ค วามตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติอันส่งผลในการรับรางวัลระดับชาติและนานนาชาติ
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๑๔
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่โดดเด่นเพื่อให้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ถือว่าเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง เพราะปัจจัยหลายอย่าง
สิ่งที่สาคัญที่สุดในการผลักดันให้เข้าไปสู่ระดับชาติและนานาชาติได้ก็คือ การตระหนักถึงคุณค่าการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงได้ จัดอบรมบุคลากรเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ และมีความตระหนักในงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
๖.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีความตระหนักถึงคุณค่าการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๗. ลักษณะกิจกรรม
ประชุมสัมมนาบุคลากรและนิสิต
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
บุคลากรและนิสิตมีความตระหนักถึงคุณค่าการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมของชาติ อัน
ส่งผลในการรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้บุ คลากรและนิสิตมีความตระหนักถึงคุณค่าการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ งบประมำณรำยได้
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
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๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
บุคลากรและนิสิตตระหนักถึงคุณค่าการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันส่งผลใน
การรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) บุคลากรและนิสิตตระหนักถึงคุณค่าการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒) บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
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โครงกำรจัดห้องปฏิบัติกรรมฐำนประจำมหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการจัดห้องปฏิบัติกรรมฐานประจามหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๑๕
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๕ บริการวิชาการแก่สังคม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
การปฏิบัติกรรมฐานถือว่าเป็นหัวใจหลักของการรักษาไว้คือ พระพุทธศาสนา การจัดให้มีห้องหรือ
สถานที่ให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขตนครราชสี มา จึงจัดห้ องปฏิบัติกรรมฐาน
ประจา
มหาวิทยาลัย เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อจัดทาห้องปฏิบัติกรรมฐานประจามหาวิทยาลัย
๖.๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นิสิตและผู้สนใจในการปฏิบัติกรรมฐาน
๗. ลักษณะกิจกรรม
มีห้องปฏิบัติกรรมฐานประจามหาวิทยาลัย
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
นิสิตและผู้สนใจได้ปฏิบัติกรรมฐานในห้องหรือสถานที่เหมาะสม
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มี ห้องปฏิบัติกรรมฐาน
ประจามหาวิทยาลัย
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ งบประมำณรำยได้
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

52

๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
มหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย วิท ยาเขตนครราชสี ม า มี ห้ องกรรมฐาน
ประจามหาวิทยาลัย
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
นิสิตและผู้สนใจมาปฏิบัติกรรมฐาน
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ขาดงบประมาณและห้องที่เหมาะสม
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) มีห้องกรรมฐานประจามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
๒) อานวยความสะดวกและส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานของนิสิตและผู้สนใจทั่วไป
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โครงกำรไหว้ครูประจำปีกำรศึกษำ
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการไหว้ครูประจาปีการศึกษา
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๑๖
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๖ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
การไหว้ครูถือว่าเป็นขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย การจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือการเรียนรู้อะไรก็ตาม จะต้องมีการไหว้ครู เพื่อมอบกายมอบใจเป็นศิษย์ครูอาจารย์
ดังนั้น การไหว้ครูจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ราลึกและ
เคารพในอาจารย์มากยิ่งขึ้น
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้มีการปฏิบัติสืบต่อไป
๖.๒ เพื่อให้คณาจารย์กับนิสิตเกิดความสานึกในความกตัญญูกตเวทิธรรม
๖.๓ เพื่อให้คณาจารย์กับนิสิตเกิดความรักและสามัคคียินดีต่อกัน
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นการปฏิบัติที่นิสิตมีต่อคณาจารย์ ในการให้ความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิธรรม และรักษา
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในการปฏิบัติสืบไป
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตได้รักษาประเพณีอันดีงาม และเกิดความสามัคคีในสถาบัน
องค์กร
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต จานวน ๙๐๐ รูป/คน
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
มิถุนายน ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ งบประมำณรำยได้
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
บุคลากรและนิสิตประกอบพิธีไหว้ครูและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
บุคลากรและนิสิตได้แสดงความรักและเป็นอาจารย์และศิษย์ และได้ร่วมบาเพ็ญกุศล
ทักษิณานุประทาน
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ขาดการติดตามและประเมินผล
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้มีการปฏิบัติสืบต่อไป
๒) คณาจารย์กับนิสิตเกิดความสานึกในความกตัญญูกตเวทิธรรม
๓) คณาจารย์กับนิสิตเกิดความรักและสามัคคีอันดีต่อไป
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โครงกำรส่งเสริมหอพุทธศิลป์
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงกำร ๐๑๗
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์
ไทย จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีความประสงค์รวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ เพื่อศึกษาเล่า
เรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงได้รวบรวมพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ
ไว้ในวิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปสมัยและปางต่างๆ
๖.๒ เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมรูปภาพพระสงฆ์และบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาของ
ไทย
๖.๓ เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
๗. ลักษณะกิจกรรม
จัดรวบรวมพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ไว้ในวิทยาเขตนครราชสีมา
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปได้มีแหล่งศึกษา ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์
ของพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
สามารถเก็บรวบรวมพระพุทธรูป รูปภาพ ศาสนวัตถุต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ด้านศิลปะไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
จานวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท
๙.๒ งบประมำณรำยได้
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท
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๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
สามารถเก็บรวบรวมพระพุทธรูป รูปภาพปางสาคัญต่างๆ ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ในวิทยาเขต
นครราชสีมา
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีห้องพุทธศิลป์
เพื่อเป็นการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ปรับปรุงแก้ไขโครงการหอพุทธ
ศิลป์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) มีสถานที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ รวมทั้ งรูปภาพพระสงฆ์และบุคคลสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เคารพบูชาและค้นคว้าข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์
๒) ได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมไทย
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โครงกำรกิจกรรมเสริมหลักสูตร
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงการ ๐๑๘
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการ
สอนในด้านพระพุ ท ธศาสนาและสั งคมศาสตร์ในสาขาวิช าต่าง ๆ ที่ เน้ นให้ นิสิ ต มีความสามารถพั ฒ นา
ศักยภาพของตนเองครบทุกด้ านคือ ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย และ ทัก ษะด้ านวิช าการ ตามกรอบของ
หลักสูตร ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มากขึ้นและให้เป็นไป
ตามกรอบของTQF ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ต้องถือปฏิบัติตามเพื่อทาให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็นความสาคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิต
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต
๖.๒ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิชาการด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และเกิดทักษะทางวิชาการ ตลอดทั้งทักษะ
ชีวิตเพิ่มขึ้นจากที่ศึกษาตามรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว และ สามารถนาเอาความรู้ไปพัฒนาตนเองและสังคม
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรมการทางวิชาการและเชิงปฏิบัติ
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
นิสิตได้เกิดความรู้ทางด้านวิชาการใหม่ ๆ ตามกรอบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ เกิด
ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและทักษะด้านการวิช าการมากยิ่งขึ้น สามารถนาไปพัฒ นาตนและเผยแผ่แก่
ประชาชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
นิสิตทุกระดับทุกชั้นปีทั้ง ๖ สาขาวิชา ๖๐๐ รูป/คน
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
จานวน ๑๔๗,๕๘๐ บาท
๙.๒ งบประมำณรำยได้
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๓๔๗,๕๘๐ บาท
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๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต (Output)
นิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและเกิดทักษะวิชาการ
๒) นิสิตมีความพร้อมในการออกปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ได้มีการปรับ ปรุงการดาเนิ น การโครงการกิจกรรมเสริมหลั กสูตรให้ เป็ นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย มาตรฐานการประเมินของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๖.๑ นิสิตได้พัฒนาตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต
๖.๒ นิสิตได้เรียนรู้วิชาการด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และเกิดทักษะทางวิชาการ ตลอดทั้งทักษะชีวิต
เพิ่มขึ้นจากที่ศึกษาตามรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว และ สามารถนาเอาความรู้ไปพัฒนาตนเองและสังคม
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โครงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนนิสิต
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงการ ๐๑๙
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการ
สอนในด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เน้นให้นิสิตที่ศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของบัณฑิต และเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วสามารถออกปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ทั่ว
ประเทศได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็นความสาคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่นิสิต
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพือ่ ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต
๖.๒ เพื่อให้นิสิตได้บาเพ็ญตนและมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจด้านการสอนและเผยแผ่
แก่ประชาชน รวมถึงการบาเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคม
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
นิสิตที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามโครงการมีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี
และทักษะด้านการปฏิบัติ สามารถนาไปพัฒนาตนและเผยแผ่แก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
นิสิตทุกระดับทุกชั้นปี รวมถึงพระสังฆาธิการในจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง
ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ รูป/คน
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ ธันวาคม – มกราคม ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
จานวน ๑๔๗,๕๘๐ บาท
๙.๒ งบประมำณรำยได้
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๓๔๗,๕๘๐ บาท
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๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
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ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
นิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
๑) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านการปฏิบัติ
๒) นิสิตมีความพร้อมในการออกปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ได้มีการปรับปรุงการดาเนินการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย มาตรฐานการประเมิ น ของส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึก ษา (สกอ.) และ
มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) นิสิตได้พัฒนาตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต
๒) นิ สิ ต ได้ บ าเพ็ ญ ตนและมี ความพร้อ มก่ อ นออกปฏิ บั ติ ศ าสนกิจ ด้ านการสอนและเผยแผ่ แ ก่
ประชาชน รวมถึงการบาเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่
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โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มำตรฐำน สกอ.
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงการ ๐๒๐
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๒ ผลิตบัณฑิต
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ดาเนินการจัดการศึกษามา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ รวมระยะเวลา ๒๕ ปีเศษ ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้ง ๖ สาขาวิชา ๔ คณะ
อย่างไรก็ตามในหลายๆ ปีที่ผ่านมา มจร. วิทยาเขตนครราชสีมาก็ได้ดาเนินการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่มี
ความสอดคล้องกับบริบทของวิทยาเขตนครราชสีมา ในส่วนหลักสูตรนั้นก็เป็นส่วนกลางดาเนินการในเรื่อง
ของการปรับ ปรุ ง แต่เมื่อมี การปรับ เปลี่ ยนหลั กสู ตรใหม่ในปี พุท ธศักราช ๒๕๕๕ ทางมจร.วิทยาเขต
นครราชสีมาก็จะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกประการ นอกจากนั้น
ยังเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้วิทยาเขตนครราชสีมามีความเป็นเลิศตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็น ความสาคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ.
๖.๒ เพื่ อ ให้ จั ด ประชุ ม เสวนาอาจารย์ ป ระจ าและอาจารย์ พิ เศษในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการ
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษในแต่ละสาขาวิชาได้มีการประชุมเสวนาเรื่องการจัดทา
แผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. นอกจากนั้น สาขาวิชาได้มีการจัดทามคอ.ครบ
ทุกหลักสูตรทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ จานวน ๖๐ รูป/คน
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๕๖
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๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
๙.๒ งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น
๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
อาจารย์ประจา และ อาจารย์พิเศษ
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
๑) อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ มีความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านการ
ปฏิบัติ
๒) อาจารย์ ป ระจ าและอาจารย์ พิ เศษ มี ค วามพร้ อ มในการเรี ย นการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. เป็นโครงการใหม่ที่ได้รับเงิน
งบประมาณในปี ๒๕๕๕
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๓.๑ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมาได้พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ.
๑๓.๒ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมาได้จั ดประชุมเสวนาอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษในการ
จัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
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โครงกำรอบรมสัมมนำก่อนเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรีและปริญญำโท
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการอบรมสัมมนาก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงการ ๐๒๑
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ.องค์ประกอบที่ ๒ ผลิตบัณฑิต
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ดาเนินการจัดการศึกษามา
ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐ รวมระยะเวลา ๒๕ ปีเศษ ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้ง ๖ สาขาวิชา ๔
คณะ อย่างไรก็ตามในหลายๆ ปีที่ผ่านมา มจร. วิทยาเขตนครราชสีมาก็ได้ดาเนินการอบรมสัมมนาก่อนเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ ทางมจร.วิทยาเขต
นครราชสีมาได้จัดการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษจึงจาต้องมีการปรับพื้นฐานองค์ความรู้ให้ผู้เรียนเพื่อ
ทาให้การศึกษามีความพร้อมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็นความสาคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการอบรมสัมมนาก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๖.๒ เพื่อเสริมทักษะด้านวิชาการให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
๖.๓ เพื่ อ อบรมและเสวนาทางวิ ช าการร่ ว มกั น ของนิ สิ ต ในการเพิ่ ม ทั ก ษะด้ า นวิ ช าการและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาให้มากยิ่งขึ้น
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรมการอบรมทางวิชาการ
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
นิสิตมีความเข้าใจในกระบวนการเรียน และเกิดทักษะด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร
พุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต ได้ รั บ การอบรมและเสวนาทางวิช าการร่ว มกัน ในการเพิ่ ม ทั กษะด้ านวิช าการและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาให้มากยิ่งขึ้น
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
นิสิตปริญญาตรีและระดับปริญญาโท จานวน ๖๐๐ รูป / คน
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๖
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๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
๙.๒ งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น
๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
นิสิตระปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
๑) นิสิตปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มีความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและเกิดทักษะด้าน
การเรียนรู้และมีความสามารถเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น
๒) นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ ปริ ญ ญาโทมี ค วามพร้ อ มในการเรี ย นการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
โครงการอบรมสัมมนาก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นโครงการใหม่ที่ได้รับ
เงินงบประมาณในปี ๒๕๕๕
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๓.๑ นิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีความเข้าใจในกระบวนการเรียน
๑๓.๒ มีการเสริมทักษะด้านวิชาการให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
๑๓.๓ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมาได้อบรมและเสวนาทางวิชาการร่วมกันของนิสิตในการเพิ่มทักษะ
ด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาให้มากยิ่งขึ้น
โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตประจำปีกำรศึกษำ
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการปฐมนิเทศนิสิตประจาปีการศึกษา
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงการ ๐๒๒
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
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๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานิสิต
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ดาเนินการจัดการศึกษามา
ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐ รวมระยะเวลา ๒๕ ปีเศษ ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้ง ๖ สาขาวิชา ๔
คณะ และทุกปีการศึกษาได้ ดาเนินการปฐมนิเทศนิสิตประจาปีก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อทาความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนการสอนและอาจารย์ประจา ตลอดทั้งผู้บริหารพบปะกับนิสิต
และความเข้าใจใน
กฎระเบี ยบของมหาวิทยาลัย และ นอกจากนั้น ยังจัดให้ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การประกันคุณ ภาพ
การศึกษากับนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้นและนาไปสู่การพัฒนาตนเองและมีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็นความสาคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการปฐมนิเทศนิสิตประจาปีการศึกษา
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๖.๒ เพื่อให้นิ สิตได้พบปะและรู้จักผู้บริหาร อาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ และ เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยและเกิดความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่จะต้องทาหลังจากเข้ามาเป็นนิสิตศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต
๖.๓ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้นิสิตและเพิ่มทักษะด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกันในขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรมพัฒนานิสิตและให้ความรู้เชิงวิชาการ
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
นิ สิ ต มี ค วามเข้ าใจในกระบวนการเรีย น ได้ พ บปะและรู้จั ก ผู้ บ ริห าร อาจารย์ป ระจ า
อาจารย์พิเศษ และ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและเกิดความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่จะต้องทาหลังจาก
เข้ามาเป็นนิสิตศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และเกิดกาลังใจในขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
นิสิตปริญญาตรีและระดับปริญญาโท จานวน ๖๐๐ รูป / คน
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่พฤษภาคม ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ งบประมำณรำยได้
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
นิสิตระปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
นิสิตความเข้าใจในกระบวนการเรียน นิสิตได้พบปะและรู้จักผู้บริหาร อาจารย์ประจา
อาจารย์ พิเศษ และ เจ้าหน้ าที่ของมหาวิทยาลั ยและเกิดความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ เกิดขวัญ และ
กาลังใจ และทักษะด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในขณะศึกษาอยู่ในมหาวิ ทยาลัย
อย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพ
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ได้มีการปรับปรุงการดาเนินการโครงการปฐมนิเทศของนิสิต ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย มาตรฐานการประเมิ น ของส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และมาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๓.๑ นิสิตมีความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน
๑๓.๒ นิ สิ ต ได้ พ บปะและรู้ จั ก ผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ ป ระจ า อาจารย์ พิ เศษ และ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยและเกิดความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่จะต้องทาหลังจากเข้ามาเป็นนิสิตศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต
๑๓.๓ นิสิตเกิดขวัญและกาลังใจให้นิสิตและเพิ่มทักษะด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกันในขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
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โครงกำรควำมร่วมมือพัฒนำหลักสูตรกับสถำบันกำรศึกษำในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงการ ๐๒๓
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบที่ ๒ ผลผลิตบัณฑิต
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ดาเนินการจัดการศึกษามา
ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐ รวมระยะเวลา ๒๕ ปีเศษ ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้ง ๖ สาขาวิชา ๔
คณะ และเพื่อดาเนินการความร่วมมือทางด้านวิชาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น วิทยาเขตนครราชสีมา จึง
ทาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ๕ แห่งของจังหวัดนครราชสีมา ในด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
หลั กสู ตรระดับ อุดมศึกษาและความร่วมมือทางด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒ นาสถาบันร่วมกับ
สถาบันภายนอกให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็นความสาคัญ
ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการความร่ ว มมื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รกั บ สถาบั น การอุ ด มศึ ก ษาในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมาขึ้น
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการร่ ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ๕ แห่ ง ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา
๖.๒ เพื่อทาความร่วมมือกับสถาบัน ๕ แห่ง ในการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๖.๓ เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการอื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีมา (MOU)
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านพัฒนาหลักสูตรและด้านวิชาการอื่นๆ เช่น
การประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันภายนอก (MOU) และเพื่อพัฒนาการด้านวิชาการให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของหมาวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒ นาหลักสูตร การพัฒ นากิจกรรมการเรียนการสอน ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการอื่นๆ เช่น งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยชั้นเรียน มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาการของหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
สถาบันอุดมศึกษา ๕ แห่งในจังหวัดนครราชสีมา
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๕๖
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๙. งบประมำณ
๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
๙.๒ งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น
๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

จานวน ๖๐,๐๐๐
จานวน จานวน ๖๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
หลักสูตรมีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
คณาจารย์มีทักษะเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพัฒนาการของหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ และมีทักษะด้านวิชาการ มีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายทางด้านวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ใน
จังหวัดนครราชสีมา
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ได้มีการปรับปรุงการดาเนิน การโครงการขอความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา
ภายในจังหวัดนครราชสีมา ๕ แห่ง ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มาตรฐานการ
ประเมินของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๓.๑ วิ ท ยาเขตนครราชสี ม า สร้างความร่ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ๕ แห่ งในจังหวั ด
นครราชสีมา
๑๓.๒ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจ และมีทักษะการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๑๓.๓ คณาจารย์เพิ่มทักษะด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับสถาบันภายนอก
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โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภำพลักษณ์ และผลงำนอันทรงคุณค่ำ
ของมหำวิทยำลัย
.............................................................
๑. ชื่อโครงกำร โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และผลงาน
อัน ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย
๒. ชื่อหน่วยงำน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงการ ๐๒๔
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน สกอ. องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานิสิต
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจำเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ดาเนินการจัดการศึกษามา
ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐ รวมระยะเวลา ๒๕ ปี และเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์ที่มีศรัทธาอุทิศ
ตนเพื่องานด้านพระพุทธศาสนา สนองกิจการคณะสงฆ์ มีภาพลักษณ์ซึ่งมีปฎิปทาน่าเลื่อมใส มีปัญญาใฝ่รู้
ใฝ่คิด และนาเสนอผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน
และพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น โดยวิทยาเขตนครราชสีมา มุ่งเน้นการนาเอาหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา มาพัฒนาจิต ใจและนามาแก้ปัญหาสังคม และให้นิสิตมีภาพลักษณ์ในการบริการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาพิจารณาเห็นความสาคัญ
ดังกล่ าว จึงได้จัดทาโครงการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์เผยแพร่อัต ลั กษณ์ เอกลั กษณ์ ภาพลั กษณ์ และ
ผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาเขตนครราชสีมาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น
๖.๒ เพื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
๖.๓ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็ น กิ จ กรรมเกี่ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ อั ตลั ก ษณ์ เอกลั ก ษณ์ ภาพลั ก ษณ์ และผลงานอั น
ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
๘. เป้ำหมำยผลผลิต
๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
เพื่อการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
และอัตลักษณ์บัณฑิต ที่มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
๘.๒ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
๘.๒.๑ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครราชสีมา จานวน ๔๒ รูป/คน
๘.๒.๒ นิสิตปริญญาตรีและระดับปริญญาโท จานวน ๖๐๐ รูป / คน
๘.๓ เป้ำหมำยเชิงเวลำ
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่พฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๕๖
๙. งบประมำณ
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๙.๑ งบประมำณแผ่นดิน
๙.๒ งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น
๑๐. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ล ำ ดั กิจกรรม
บที่
๑.
๒.
๓.
๔.

จานวน ๑๐๐,๐๐๐
จานวน จานวน ๑๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี . ค เม . พ.ค มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
๕๕ .
.
.
ย . .
.
.
.
.
๕๕ ๕๕
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต(Output)
มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลั กษณ์ เอกลักษณ์ และภาพลั กษณ์ และผลงานอัน
ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
๑๑.๒ ผลลัพธ์(Outcome)
วิทยาเขตนครราชสีมา มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมมหาวิทยาลัย ที่แสดงอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ซึ่งนิสิตมีปฎิปทาน่าเลื่อมใส และมีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และ
ได้แสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานอันทรงคุณค่ามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์และแพร่หลาย
มากขึ้น

๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขจำกผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ
ได้มีการปรับ ปรุงการดาเนินการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ภาพลักษณ์ และผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
มาตรฐานการประเมินของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
๑๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๓.๑ มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย
๑๓.๒ เพื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
๑๓.๓ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
๑๓.๔ เพื่อแสดงผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
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แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
พระสุธีวรญาณ รศ.ดร.
พระเมธีสุตาภรณ์
ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
พระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย
นายวินัย ภูมิสุข
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม
คณะกรรมกำรจัดทำ
นายคม ณีสูงเนิน
นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
พระครูสังวราภิรักษ์
นายศุภณัฐ เจริญสุข
นายวีระศักดิ์ ตะไลกลาง
นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล
นางสาวชนิดา ราชบัณฑิต
พระหัสดี กิตฺตินนฺโท
นายอัมพร เจือจันทร์
นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน
สงฆ์
ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล
นายจานงค์ ปุผาลา
ปีที่จัดพิมพ์
มิถุนายน ๒๕๕๖

รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ผู้อานวยการสานักวิชาการ
รก.ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
รองผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
รองผู้อานวยการสานักวิชาการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและกิจการคณะ
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

