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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คํานํา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 ขึ้น เพื่อใหการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดอยางสอดคลอง
กับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และพัฒนาใหเปนไปตามนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะผูบริหารที่ไดกําหนดไว โดยมุงสูความเปนมหาวิทยาลัยที่“เปนศูนยกลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ” และใหเปนไปตามปรัชญามหาวิทยาลัย
ที่ตั้งไว “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”
อีกทั้งยังเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการหนวยงานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จะสอดคลองกับแผน
พัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๑2 (๒๕60-๒๕64) ซึ่งไดมีการนํา
ตัวชี้วัดจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความคาดหวังวาการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จะสรางความเขาใจในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการประจําป รวมทั้งกลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป
ใหกับผูปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการสรางกรอบแนวความคิดรวมกัน ซึ่งจะทําให
เกิดความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปมากยิ่งขึ้น และขอมูลที่จะไดรับจากการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเลมนี้ จะเกิดประโยชนตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ไดเปนอยางดียิ่ง
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภาร
เจ า พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว รัช กาลที่ ๕ ได ทรง
สถาปนาขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ตั้งอยู ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และโปรดใหเรียกวา “มหาธาตุวิทยาลัย”
เป ด สอนครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ ๘ พฤศจิ ก ายน ๒๔๓๒ ต อ มาวั น ที่ ๑๓ กั น ยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ทรง
พระราชทานนามใหมวา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” โดยมีพระราชประสงคใหใช “เปนสถานศึกษา
พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ”
พ.ศ.๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ชอยฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ไดจัด
ประชุมพระเถรานุเถระฝายมหานิกายจํานวน ๕๗ รูป เพื่อดําเนินการจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง
ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเปดสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรก เมื่อ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และดําเนินการจัดการศึกษามาโดยลําดับ
พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมออกคําสั่งเรื่อง “การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ พุทธศักราช ๒๕๑๒”
และเรื่อง สภาการศึกษาของคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๕๑๒” สงผลใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสถานะ
เปนสถาบันการศึกษาของคณะสงฆไทยโดยสมบูรณ
พ.ศ. ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ ผูสําเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนาพ.ศ.
๒๕๒๗ ระบุไวในมาตรา ๔ (๓)วา“ใหผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี เรียกวา “พุทธศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอวา “พธ.บ.”
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล กําหนด
สถานภาพและวัตถุประสงค (ตามมาตรา ๖) ไว “ใหเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา
วิจัย สงเสริมและใหบริการทางพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทั้งการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม”
ผลจากความเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ทําใหมหาวิทยาลัยมีความ
เปนอิสระในการบริหารงานการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการองคกรให
เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดแบงสวนงานเพื่อรับผิดชอบ
ภาระงานของมหาวิทยาลัยออกเปนระดับตาง ๆ ดังนี้

๑. สวนงานระดับคณะ /สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย มี ๑๕ สวนงาน ประกอบดวย
๑) บัณฑิตวิทยาลัย
๖) สถาบันภาษา
๒) คณะพุทธศาสตร
๗) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
๓) คณะครุศาสตร
๘) สถาบันวิปสสนาธุระ
๔) คณะมนุษยศาสตร
๙) สํานักทะเบียนและวัดผล
๕) คณะสังคมศาสตร
๑๐)สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๑๑) สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๒) ศูนยอาเซียนศึกษา
๑๓) วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ
๑๔) วิทยาลัยพระธรรมทูต
๑๕) สํานักงานอธิการบดี
๒. สวนงานระดับวิทยาเขต มี ๑1 วิทยาเขต ประกอบดวย
๑) วิทยาเขตหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
๒) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓) วิทยาเขตเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
๔) วิทยาเขตขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
๕) วิทยาเขตนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
๗) วิทยาเขตแพร
จังหวัดแพร
๘) วิทยาเขตสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
๙) วิทยาเขตพะเยา
จังหวัดพะเยา
๑๐) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
11) วิทยาเขตนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
๓. สวนงานระดับวิทยาลัยสงฆมี ๑6 แหง ประกอบดวย
๑) วิทยาลัยสงฆเลย
จังหวัดเลย
๒) วิทยาลัยสงฆนครพนม
จังหวัดนครพนม
๓) วิทยาลัยสงฆลําพูน
จังหวัดลําพูน
4) วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
จังหวัดพิษณุโลก
5) วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
6) วิทยาลัยสงฆปตตานี
จังหวัดปตตานี
7) วิทยาลัยสงฆนครนาน
จังหวัดนาน
8) วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
9) วิทยาลัยสงฆนครลําปาง
จังหวัดลําปาง
๑0) วิทยาลัยสงฆเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๑1) วิทยาลัยสงฆศรีษะเกษ
จังหวัดศรีษะเกษ
12) วิทยาลัยสงฆราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
13) วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทราวดี จังหวัดนครปฐม
14) วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ
15) วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
16) วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

4.หองเรียน/หนวยวิทยบริการ
1) หร.วัดพิกุลทอง
2) หร.วัดพัฒนาราม
3) หร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
4)นวบ.สาวิกาสิกขาลัย
5) นวบ.วัดหงสประดิษฐาราม
6)นวบ. วัดอภิสิทธิ์
7)นวบ.วัดใหญอินทาราม
8)นวบ.วัดปาประดู
9)นวบ.พุทธมณฑล
10)นวบ.วัดพระรูป
11)นวบ.วัดหนองขุนชาติ
12)นวบ.วัดพระบรมธาตุ
13)นวบ.วัดพฤกษะวันโชติการาม
14)นวบ.วัดทานา
15)นวบ.วัดหมอนไม
16)นวบ.วัดปาเลไลยวรวิหาร
17.นวบ.วัดสระแกว

จ.สิงหบุรี
จ.สุราษฏธานี
จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพ
จ.สงขลา
จ.มหาสารคาม
จ.ชลบุรี
จ.ระยอง
จ.จันทบุรี
จ. เพชรบุรี
จ.อุทัยธานี
จ.กําแพงเพชร
จ.พิจิตร
จ.ตาก
จ.อุตรดิตถ
จ.สุพรรณบุรี
จ.สระแกว

5. สถาบันสมทบ มี ๗ แหง ประกอบดวย
๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี
๒) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซินจู สาธารณรัฐไตหวัน
๓) มหาปญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
๕) ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรัหม ประเทศสิงคโปร
๖) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร ประเทศสิงคโปร
๗) มหาวิทยาลัยธรรมเกท ประเทศฮังการี

๑.๒ โครงสรางการบริหาร

โครงสรางการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
อธิการบดี

กรรมการบริหารงานบุคคล
กรรมการกํากับนโยบายและแผนฯ
ที่ปรึกษาอธิการบดี

กรรมการการเงินและทรัพยสิน
หนวยงานตรวจสอบภายใน

รองอธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี

หองเรียน/หนวยวิทยบริการ
สํานักงานอธิการบดี

คณะ

สถาบัน/สํานัก

-กองกลาง
-กองกิจการนิสิต
-กองกิจการวิทยาเขต
-กองคลังและทรัพยสิน
-กองนิติการ
-กองแผนงาน
-กองวิชาการ
-กองวิเทศสัมพันธ
-กองสื่อสารองคกร
-สํานักงานประกันคุณภาพ
-สํานักงานตรวจสอบภายใน
-สํานักงานพระสอนศีลธรรม
-สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

-บัณฑิตวิทยาลัย
-คณะพุทธศาสตร
-คณะครุศาสตร
-คณะมนุษยศาสตร
-คณะสังคมศาสตร

-สถาบันภาษา
-สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
-สถาบันวิปสสนาธุระ
-สํานักทะเบียนและวัดผล
-สํานักงานสงเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม
-สํานักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ศูนยอาเซียนศึกษา
-วิทยาลัยพระพุทธศาสตร
นานาชาติ
-วิทยาลัยพระธรรมฑูต

สถาบันสมทบ

วิทยาเขต/วิทยาลัย
-วิทยาเขตหนองคาย

-วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
-วิทยาเขตเชียงใหม
-วิทยาเขตขอนแกน
-วิทยาเขตอุบลราชธานี
-วิทยาเขตนครราชสีมา
-วิทยาเขตแพร
-วิทยาเขตสุรินทร
-วิทยาเขตพะเยา
-วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
-วิทยาเขตนครสวรรค
-วิทยาลัยสงฆนครพนม
-วิทยาลัยสงฆเลย
-วิทยาลัยสงฆลําพูน
-วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
-วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย
-วิทยาลัยสงฆปตตานี
-วิทยาลัยสงฆนครนาน
-วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร
-วิทยาลัยสงฆนครลําปาง
-วิทยาลัยสงฆเชียงราย
-วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ
-วิทยาลัยสงฆราชบุรี
-วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทราวดี
-วิทาลัยสงฆพอขุนผาเมือง
-วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด
-วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

-หร.วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี
-หร.วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎธานี
-หร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.
กาญจนบุรี
-นวบ.สาวิกาสิกขาลัย กรุงเทพฯ
-นวบ.วัดหงสประดิษฐาราม จ.สงขลา
-นวบ.วัดอภิสิทธิ์ จ.มหาสารคาม
-นวบ.วัดใหญอินทาราม จ.ชลบุรี
-นวบ.วัดปาประดู จ.ระยอง
-นวบ.พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
-นวบ.วัดพระรูป จ.เพชรบุรี
-นวบ.วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี
-นวบ.วัดพระบรมธาตุ จ.กําแพงเพชร
-นวบ.วัดพฤกษะวันโชติการาม จ.พิจิตร
-นวบ.วัดทานา จ.ตาก
-นวบ.วัดหมอนไม จ.อุตรดิตถ
-นวบ.วัดปาเลไลยกวรวิหาร จ.
สุพรรณบุรี
-นวบ.วัดสระแกว จ.สระแกว

-มหาปญญาวิทยาลัย จ.สงขลา
-วิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุก
ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลีใต
-มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาชิน จู
สาธารณรัฐไตหวัน
-สถาบันพระพุทธศาสนา
นานาชาติศรีลังกา
-ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรัหม
ประเทศสิงคโปร
-วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร
-มหาวิทยาลัยธรรมเกท ประเทศ
ฮังการี

๑.๓ ปรัชญามหาวิทยาลัย
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”

๑.๔ ปณิธานของมหาวิทยาลัย
“ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ”

๑.๕ วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
“มุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษา
และพัฒนาองคความรูบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม ใหนําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน”

๑.๖ พันธกิจมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุงปฏิบัติภารกิจหลักสําคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนําความรูทางดานพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม ใหเกิดเปนองคความรูที่นําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคมของคนในชาติอยางทั่ว
ถึง ซึ่งมีพันธกิจที่สําคัญ ๕ ดาน ดังนี้
๑)มุงเนนการสรางบัณฑิตใหมีภูมิคุมกัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปญญา มีทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดทุกแหงทั่วโลก
๒)มุงสงเสริมการศึกษา คนควาวิจัยใหกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา เพื่อ
สรางองคความรูใหมในการพัฒนามนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม ใหอยูรวมกันไดอยางสมดุลและสันติสุข รวมทั้ง
การสรางเครือขายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย
ใหนําไปสูความเปนสากล
๓)มุงเนนการใหบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหพัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน มีความมุงมั่นในการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแก
คณะสงฆและสังคม รวมทั้งสงเสริมการเรียนรู และความรวมมืออันดีระหวางพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและ
นานาชาติ
๔)มุงสงเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมในประชาคมโลกดานพระพุทธ
ศาสนา โดยการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีคุณภาพ เพื่อนํา
ไปสูการรักษาความแตกตางทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันในประชาคมโลกอยางมีเอกลักษณ รวมทั้งเปน
การสรางวัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นกับบุคคล องคกรและสังคม
๕)ปรับปรุงโครงสรางองคกร ปรับปรุงกฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากร ใหเกิดการ
บริหารการเปลีย่ นแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๗ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ๕ ประการ ดังนี้
๑) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินภารกิจตามนโยบายและ
เปาหมายที่กําหนดไวใหมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกํากับติดตามการบริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย
๓) เพื่อใชเปนคูมือในการดําเนินงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับ
๔) เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจหลักดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การสงเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดตามเปาหมาย
๕) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษาและการวิจัยดานพระพุทธศาสนาในระดับชาติ
และนานาชาติ

๑.๘ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา
แหงชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
เปาประสงคที่๑.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
(TQF)
เปาประสงคที่1.2 หลักสูตรมีการบูรณาการพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมที่สรางนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข
เปาประสงคที่1.3 อาจารยมีความรูเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาที่ทําการเรียนการสอน
เปาประสงคที่1.4 ทรัพยากรการเรียนรูทางการศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสมตอการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงคที่2.1 ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ
เป า ประสงค ที่2 .2 งานวิ จัย ไดรับ การอ างอิ งหรื อนําไปใช ป ระโยชน ทั้งในระดั บ ชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
เปาประสงคที่3.1ผลงานการบริการดานพระพุทธศาสนาเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
เปาประสงคที่3.2งานบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนางานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา และศิลปะวัฒนธรรมใหเกิดความยั่งยืน
เปาประสงคที่4.1 ผลงานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่ 5.1 ระบบการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิ
เปาประสงคที่ 5.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองคกรมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 5.3 มหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูดานพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

๑.๙ เปาประสงคของการดําเนินงาน
เปาประสงคของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
๑.เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความ
ตองการของประเทศ
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูสําเร็จการศึกษาที่ได
ทํางานตรงสาขา
-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนาย
จางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
-ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา
๒.เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/
ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารับบริการนํา
ความรูไปใชประโยชน
-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูร ับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ
-ตัวชี้วัดเชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด
๓.ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษา และ
ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และ
อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน/กิจกรรม
ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษาและ
ชุมชนเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผูร ับ
บริการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

คาเปาประสงคของการดําเนินงาน
หนวยนับ ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64
รอยละ

๘๐

๘๐

๙๐

๙๐

๙๐

รอยละ

๘๐

๘๐

๙๐

๙๐

๙๐

รอยละ

๘๐

๘๐

๙๐

๙๐

๙๐

รอยละ

๘๐

๘๐

๙๐

๙๐

๙๐

รอยละ

๘๐

๘๐

๙๐

๙๐

๙๐

รอยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

รอยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

เปาประสงคของการดําเนินงาน
คาเปาประสงคของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
หนวยนับ ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64
๔.เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค
ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นของ
ประเทศ
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนงานวิจัยและงาน รอยละ
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
สรางสรรคที่พิมพเผยแพรในวารสารระดับ
ชาติ
-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัย/
รอยละ
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/
ประโยชนตอสังคม ชุมชน
-ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผลงานวิจัยที่นําไปใช
รอยละ
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
ประโยชนภายในระยะเวลา ๑ ป

๓.๒ การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

๓.๒.๑ การบริหารแผน
๑) การจัดองคความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผน/แผนปฏิบัติการ
๒) รวบรวมและจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
๓) วิเคราะหแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
๔) แตงตั้งคณะกรรมการกํากับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
๓.๒.๒ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
๑) ใหสวนงานแตงตั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานแตละโครงการที่ไดบรรจุไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป โดยคณะกรรมการจะตองรายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรค ในการดําเนิน
การตามแผน ให คณะกรรมการกํากับนโยบายและแผนพัฒนา หรือ คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่ง
แตงตั้ง ทราบทุกไตรมาส (๓ เดือน/ครั้ง) โดยใชแบบฟอรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ
๒) การดําเนินการตามแผนหรือนอกแผนก็ตาม จะตองจัดทําเปนเอกสารสรุปผลการดําเนิน
งานของแตละโครงการเก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบ หรือใชเปนขอมูลอางอิงในการ
วางแผนตอไป
3) เมื่อสิ้นปงบประมาณ สวนงานตาง ๆ ที่จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จะตองสรุปผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป และผลงานอื่นที่กําหนดนอกแผน จัดทําเปนรายงานประจําปของ
สวนงานพรอมจัดสงใหกองแผนงาน เพื่อรวบรวมจัดทําเปนรายงานประจําปเสนอมหาวิทยาลัยและจัดพิมพ
เผยแพรดวย

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร เปาประสงค พันธกิจ ตัวชี้วัด และกลยุทธของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๖1
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธบูรณาการ

เปาประสงคที่ 5.1 การบริหารจัดการองคกรโดยใชหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม
พันธกิจมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ(สวนงาน)
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ
๕. การพัฒนา ๕.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการนําหลักพระ ๕.๑.๑ พัฒนาและสงเสริมการใชหลัก ๑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงานและตามกรอบอัตรากําลัง (ระยะที่ ๑) กองกลาง
บุคลากรและ
พุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหาร พระพุทธศาสนาประยุกตในการบริหาร ๒ โครงการสื่อสาร ถายทอด ใหความรู แผนพัฒนาบุคลากร กองกลาง
การบริหาร
จัดการองคกร
จัดการองคกร
๓ โครงการจัดการความรู
กองกลาง
จัดการตาม
๔ โครงการองคกรสรางสุข (๕ ส)
กองกลาง
หลักธรรมา
๕ โครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ/ธุรการ กองกลาง
ภิบาล
๖ โครงการอบรมบุคลากรใหม
กองกลาง
๗ โครงการผูนําตนแบบ Leadership Role Model กองกลาง
๘ โครงการพัฒนาองคกรนิสิต
กองกลาง
๙ โครงการการสื่อสารภายในเชิงรุกในยุค Social media กองสื่อสารองคกร
๑๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร กองสื่อสารองคกร
๑๑ โครงการพัฒนาผูบริหารดานการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ สํานักงานประกันคุณภาพ
๑๒ โครงการจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
๑๓ โครงการพัฒนาบุคคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
๑๔ โครงการพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ คณะพุทธศาสตร
๑๕ โครงการ จัดการความรูและสงเสริมวิชาชีพ คณะครุศาสตร
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
๑๖ โครงการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา
๑๗ โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร MCU TV สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมฯ
๑๘ โครงการ MCU TV สัญจร สูชุมชนตนแบบ สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมฯ
วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ
๑๙ โครงการบริหารความเสี่ยง (RM)

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
5.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารตามหลัก 5.1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบและ ๑
ธรรมาภิบาล
กลไกการบริหารจัดการองคกรใหเปน ๒
ไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

โครงการพัฒนาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรูในระดับสากล

วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ

โครงการ MOU รวมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ (รองรับอาเซียน)

วิทยาเขตขอนแกน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ วิทยาเขตขอนแกน

โครงการสวนพุทธเกษตรสรางชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาเขตขอนแกน

โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ วิทยาเขตสุรินทร

โครงการจัดการความรู
กองกลาง
โครงการองคกรสรางสุข (๕ ส)
กองกลาง
โครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ/ธุรการ กองกลาง
โครงการ ตรวจเยี่ยมงานนิติการในสวนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย กองนิติการ
โครงการอบรมดานกฎหมายสําหรับผูบริหาร "การเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับผูบริหาร" กองนิติการ
กองนิติการ
โครงการ อบรมใหความรูแกนักเรียนในการปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา กองนิติการ
โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับการกระทําความผิดอันเกิดจากประโยชนสวนตนขัดกับประโยชนสวนรวม

โครงการการสื่อสารภายในเชิงรุกในยุค Social media กองสื่อสารองคกร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร

กองสื่อสารองคกร

โครงการสรางนักสื่อสารรุนใหม สูยุค 4.0

กองสื่อสารองคกร

โครงการใหความรูเรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย สํานักงานประกันคุณภาพ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหวางสวนงาน สํานักงานประกันคุณภาพ

โครงการสรางความเขาใจเรื่อง Benchmarking

สํานักงานประกันคุณภาพ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพ

โครงการพัฒนาผูบริหารดานการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ

สํานักงานประกันคุณภาพ

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

สํานักงานประกันคุณภาพ

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน

โครงการยกระดับขีดความสามารถประชุมสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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โครงการแนวทางการประชุมที่พึงประสงค
โครงการจัดการความรู KM
โครงการจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการจัดการความรู (KM)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ คณะพุทธศาสตร

โครงการ จัดการความรูและสงเสริมวิชาชีพ

คณะครุศาสตร

โครงการวิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางาน สวนทะเบียนนิสิต

โครงการบริหารความเสี่ยง (RM)

วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ

โครงการพัฒนาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรูในระดับสากล

วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูและจัดการความเสี่ยงวิทยาเขตเชียงใหม

วิทยาเขตเชียงใหม

โครงการจัดทําแผนการจัดการความรูและแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตขอนแกน
โครงการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University)

วิทยาเขตขอนแกน

โครงการแผนบริหารความเสี่ยง

หองเรียนมหาสารคาม

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร หองเรียนมหาสารคาม
โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตนครราชสีมา

โครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน วิทยาเขตอุบลราชธานี

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูและการบริหารงานความเสี่ยง

วิทยาเขตแพร

โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ วิทยาเขตสุรินทร
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

วิทยาเขตพะเยา

โครงการพัฒนาระบบความเสี่ยง(RM)

วิทยาเขตนครสวรรค

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

โครงการ KM เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

วิทยาลัยสงฆศรีษะเกษ
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5.1.3 ระดับผลความสําเร็จของงานเปนไปตาม 5.1.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร ๑
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โครงการสงเสริมและพัฒนางานบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู (KM)

วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทราวดี

โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู KM และแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

กองแผนงาน
โครงการประชุมสัมมนาจัดทําแผนงบประมาณและแผนการใชจายประจําป กองแผนงาน
โครงการแปลงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ กองแผนงาน
โครงการจัดทําแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ/รายงานประจําป

โครงการ จัดทําแผนยุทธศาสตรงานกิจการตางประเทศ กองวิเทศสัมพันธ

โครงการปรับปรุงและทบทวนจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะพุทธศาสตร
โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๑๒ คณะพุทธศาสตร
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2562 คณะครุศาสตร
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร
โครงการจัดทําแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร ฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

คณะมนุษยศาสตร

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒาสถานศึกษา(2560-2564) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
โครงการจัดทําแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาเขตหนองคาย
โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/ปฏิบัติการประจําป/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/ปฏิบัติการประจําป/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12

หองเรียนสุราษรธานี

โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการ วิทยาเขตเชียงใหม
โครงการจัดทําแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาเขตขอนแกน
โครงการจัดทําแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป หองเรียนมหาสารคาม

โครงการแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาเขตนครราชสีมา
โครงการแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการปรับปรุงแผนแมบท วิทยาเขตอุบลราชธานี

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการประชาพิจารณแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ระยะที่ 12

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการจัดทําแผนพัฒนา แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําป

วิทยาเขตแพร
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โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป

วิทยาเขตสุรินทร
วิทยาเขตสุรินทร
วิทยาเขตพะเยา

โครงการ จัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการ

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

โครงการจัดทําแผนพัฒนา แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําป

โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาระยะ 5 ป

โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาเขตนครสวรรค

โครงการประชุมสัมมนานาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ วิทยาเขตนครสวรรค
โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป

หนวยวิทยาลัยการอุทัยธานี

โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป

หนวยวิทยบริการกําแพงเพชร

โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป หนวยวิทยาการพิจิตร

โครงการจัดทําแผนฯ

หนวยวิทยาการพิจิตร

โครงการจัดทําแผนงบประมาณ/ปฏิบัติการประจําป วิทยาลัยสงฆเลย
โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/ปฏิบัติการ วิทยาลัยสงฆนครพนม
โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาลัยสงฆลําพูน
โครงการจัดทําแผนพัฒนาฯ/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

โครงการพัฒนาผังแมบทวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

โครงการจัดทําแผนพัฒนาฯ/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป หนวยวิทยบริการตาก

โครงการจัดทําแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย

โครงการ จัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาลัยสงฆปตตานี
โครงการจัดทําแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาลัยสงฆนครนาน

โครงการ จัดทําแผนพัฒนา/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร

โครงการ จัดทําแผนแมบทวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร

วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร

โครงการ เพิ่มศักยภาพแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร

โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/ปฏิบัติการ

วิทยาลัยสงฆเชียงราย
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5.1.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามพันธกิจ 5.1.4 กํากับติดตามและประเมินผล ๑
และแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร การดําเนินงานตามแผนพัฒนาตามพันธกิจ ๒
และแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร ๓
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5.1.5 รอยละของการใชจายงบประมาณที่เปนไป 5.1.5 สงเสริมและพัฒนาระบบการ
๑
ตามแผนงบประมาณ
บริหารจัดการดานงบประมาณ
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โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง
โครงการจัดทําแผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาลัยสงฆศรีษะเกษ
โครงการจัดทําแผนพัฒนานิสิต/แผนจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต วิทยาลัยสงฆศรีษะเกษ

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

วิทยาลัยสงฆราชบุรี

โครงการจัดทําแผนพัฒนา/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป

วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทราวดี

โครงการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฎิบัติการประจําป

วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง

โครงการจัดทําแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

โครงการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย กองคลังและทรัพยสิน
โครงการแปลงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ กองแผนงาน
โครงการ จัดทําแผนยุทธศาสตรงานกิจการตางประเทศ กองวิเทศสัมพันธ

โครงการแผนบริหารความเสี่ยง

หองเรียนมหาสารคาม

โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาระยะ 5 ป

วิทยาเขตสุรินทร

โครงการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน สกอ. วิทยาลัยสงฆนครพนม
โครงการจัดอบรมพัฒนาความรูดานผูใชระบบโปรแกรม Formula (ระบบออกงบ)

กองคลังและทรัพยสิน

โครงการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย กองคลังและทรัพยสิน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องตน กองคลังและทรัพยสิน

โครงการอบรมจัดทํางบการเงินสวนกลาง สวนภูมิภาค กองคลังและทรัพยสิน
โครงการจัดอบรมความรูดานความปลอดภัยดานอาคารและระบบความปลอดภัย

กองคลังและทรัพยสิน

โครงการจัดอบรมความรูดานยานพาหนะและพนักงานขับรถ กองคลังและทรัพยสิน

โครงการจัดอบรมโปรแกรม MIS สวนกลางและภูมิภาค กองคลังและทรัพยสิน
โครงการจัดอบรมใหความรู พรบ.จัดซื้อจัดจางภาครัฐ ป 60 (ฉบับใหม) สวนกลางและภูมิภาค

กองคลังและทรัพยสิน
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5.1.๖ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ 5.1.๖ พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยี ๑
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคกร ๒
บริหารจัดการ
๓
๔
๕

โครงการจัดทําโปรแกรม MIS ดาน งปม.การเงินและพัสดุ (งบตอเนื่อง) กองคลังและทรัพยสิน
โครงการประชุมสัมมนาจัดทําแผนงบประมาณและแผนการใชจายประจําป

กองแผนงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนการเงินและบัญชี วิทยาเขตหนองคาย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเงิน บัญชีและพัสดุ วิทยาเขตหนองคาย
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการเงินและงบประมาณ วิทยาเขตขอนแกน

โครงการพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี

หองเรียนมหาสารคาม

โครงการติดตามตรวสอบดําเนินการตามแผนกลยุทยดานการเงินและงบประมาณ หองเรียนมหาสารคาม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางเพื่อสรางความเขาใจกลยุทธทางดานการเงินและงบประมาณ

วิทยาเขตนครราชสีมา

โครงการสรางความเขาใจ ดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการจัดทําแผนการเงินและงบประมาณ

วิทยาเขตนครสวรรค

โครงการฝกอบรมบุคลากรผูปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ วิทยาเขตนครสวรรค

โครงการพัฒนาระบบการเงิน บัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยสงฆนครนาน
โครงการพัฒนาระบบการเงิน บัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยสงฆนครลําปาง

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการเงินและงบประมาณ วิทยาลัยสงฆศรีษะเกษ
โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผล และงานธุรการ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทราวดี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางเพื่อสรางความเขาใจกลยุทธดานการเงินและงบประมาณ

วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางเพื่อสรางความเขาใจกลยุทธทางดานการเงินและงบประมาณ

วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

โครงการอบรมพัฒนาระบบงานการเงิน/บัญชี/พัสดุ และทะเบียนวัดผล

วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

โครงการการสื่อสารภายในเชิงรุกในยุค Social media กองสื่อสารองคกร

โครงการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนเทคโนฯ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน

สวนเทคโนฯ
สวนเทคโนฯ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวิจัย

วิทยาเขตขอนแกน

โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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5.1.7 สงเสริมการใชความรูและประสบ ๑
การณที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ๒
ไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตขอนแกน

โครงการพัฒนาเว็บไซนระบบกิจกรรมนิสิตสูความเปนสากล วิทยาเขตขอนแกน

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร หองเรียนมหาสารคาม
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิจัย
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบทะเบียนออนไลน
โครงการอบรมคณาจารยกรอกเกรดออนไลน

วิทยาเขตแพร
วิทยาเขตแพร
วิทยาเขตแพร
วิทยาเขตนครสวรรค

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร ๒๕๖๐ วิทยาเขตนครสวรรค
โครงการพัฒนาหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศหนวยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี หนวยวิทยาลัยการอุทัยธานี

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยสงฆเลย
โครงการพัฒนาระบบหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆนครนาน

โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยสงฆนครลําปาง

โครงการพัฒนาระบบการเรียนสอนโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆศรีษะเกษ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

วิทยาลัยสงฆราชบุรี
วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง

กองกลาง
โครงการสื่อสาร ถายทอด ใหความรู แผนพัฒนาบุคลากร กองกลาง
โครงการอบรมบุคลากรใหม
กองกลาง
โครงการผูนําตนแบบ Leadership Role Model กองกลาง
โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงานและตามกรอบอัตรากําลัง (ระยะที่ ๑)

โครงการจัดอบรมความรูดานความปลอดภัยดานอาคารและระบบความปลอดภัย

กองคลังและทรัพยสิน

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

โครงการจัดอบรมความรูดานยานพาหนะและพนักงานขับรถ กองคลังและทรัพยสิน
โครงการ พัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศแกบุคลากรในสวนงาน

กองวเทศสัมพันธ

โครงการการสื่อสารภายในเชิงรุกในยุค Social media กองสื่อสารองคกร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร

กองสื่อสารองคกร

โครงการพัฒนาบุคคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการจัดการความรู KM
โครงการศึกษาดูงานการจัดการความขัดแยง

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการพัฒนาบุคลากรสายประปฏิบัติวิชาชีพปฏิบัติการ คณะพุทธศาสตร
โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศใหกับนิสิตและบุคลากร คณะพุทธศาสตร

โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง คณะครุศาสตร

โครงการนอมนําศาสตรพระราชาไปสูการปฏิบัติ
โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากร
โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ
โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอาเซียน

คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตร

สถาบันภาษา
โครงการศึกษาดูงานเครือขายงานทะเบียนระดับอุดมศึกษา สํานักทะเบียนฯ
สวนทะเบียนนิสิต
โครงการอบรมเจาหนาที่ทะเบียน 4 ภาค
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโทรทัศนเพื่อการศึกษา

สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมฯ

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร MCU TV

สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมฯ

โครงการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนเทคโนฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ

โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร วิทยาเขตหนองคาย
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ วิทยาเขตหนองคาย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หองเรียนสุราษรธานี
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โครงการพัฒนาอาจารย
โครงการพัฒนาบุคลากร

วิทยาเขตเชียงใหม
วิทยาเขตเชียงใหม

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน วิทยาเขตขอนแกน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ หองเรียนมหาสารคาม
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกบุคคลากรใหไดตามเกณฑ มาตรฐาน สกอ.

วิทยาเขตนครราชสีมา

โครงการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

วิทยาเขตสุรินทร
วิทยาเขตนครสวรรค

โครงการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการและปฏิบัติการ วิทยาเขตนครสวรรค
โครงการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการและปฏิบัติการ หนวยวิทยาลัยการอุทัยธานี

โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร

หนวยวิทยาการพิจิตร

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และปฎิบัติการ

หนวยวิทยาการพิจิตร

โครงการ พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสงฆนครพนม

วิทยาลัยสงฆนครพนม

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิทยาลัยสงฆลําพูน วิทยาลัยสงฆลําพูน

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ หนวยวิทยบริการตาก

โครงการ พัฒนาบุคลากรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยสงฆปตตานี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยสงฆนครนาน วิทยาลัยสงฆนครนาน

โครงการ พัฒนาบุคลากร

วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย เจาหนาที่วิทยาลัยสงฆนครลําปาง วิทยาลัยสงฆนครลําปาง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากร"
โครงการพัฒนาความรูดาน IT แกบุคลากร

วิทยาลัยสงฆราชบุรี
วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทราวดี

วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง

โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนิสิต วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

5.1.๗ ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองคกร
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
โครงการองคกรสรางสุข (๕ ส)

วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

กองกลาง
โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คณะครุศาสตร
โครงการสงเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายคฤหัสถ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการสงเสรมิสุขภาวะบุคลากรและนิสิต (กีฬาสัมพันธ) วิทยาเขตเชียงใหม

วิทยาเขตเชียงใหม
โครงการปฏิบัติวิปสสนาบุคลากร
โครงการกีฬามหาวิทยาลัย อโศกขอนแกนเกมส วิทยาเขตขอนแกน
วิทยาเขตขอนแกน
โครงการกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

โครงการสงเสริมศักยภาพของบุคลากรดานกีฬา สกอ. วิทยาเขตขอนแกน

โครงการการกีฬาบุคลากร สัมพัมนธ มจร.

หองเรียนมหาสารคาม

โครงการตรวจสุขภาพประจําป นิสิต บุคลากร วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี
โครงการสงเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝายคฤหัสถ) วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการกีฬาสัมพันธ นิสิต และบุคลากร วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการตรวจสุขภาพประจําป นิสิต และบุคลากร วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการสงเสริมสุขภาวะบุคลากรและนิสิต

วิทยาเขตแพร

โครงการกีฬาสัมพันธเพื่อสุขภาพและความสามัคคีของบุคลากร

วิทยาเขตสุรินทร
วิทยาเขตพะเยา

โครงการสงเสริมสุขภาพและศักยภาพบุคลากรและนิสิต (กีฬาสีสานสัมพันธ) วิทยาเขตพะเยา

โครงการสงเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายคฤหัสถ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

โครงการกีฬาสัมพันธบุคลากรหนวยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี

หนวยวิทยาลัยการอุทัยธานี

โครงการกีฬาสัมพันธ
โครงการกีฬาสัมพันธบุคลากร

หนวยวิทยบริการกําแพงเพชร

หนวยวิทยาการพิจิตร
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โครงการตรวจสุขภาพประจําป
โครงการ กีฬาสัมพันธ

วิทยาลัยสงฆเลย
วิทยาลัยสงฆนครพนม

โครงการ สงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร วิทยาลัยสงฆนครพนม
โครงการสงเสริมสนับสนุนกีฬาสัมพันธบุคลากรและนิสิต วิทยาลัยสงฆลําพูน

โครงการองคกรแหงความสุข
โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหมบุคลากร

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

โครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการภายในมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

วิทยาลัยสงฆลําพูน

โครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการภายในมหาวิทยาลัย หนวยวิทยบริการตาก
โครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการภายในมหาวิทยาลัย

หนวยวิทยบริการอุตรดิตถ

โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมสุขภาพดานการกีฬาบุคลากรและนิสิต โซนอีสานใต

วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย

โครงการกีฬาบุคลากร

วิทยาลัยสงฆเชียงราย

โครงการสานสายสัมพันธกับการสรางสุขภาวะนิสิตกับคณาจารยวิทยาลัยสงฆ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง

โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรและนิสิต

วิทยาลัยสงฆศรีษะเกษ

โครงการ "สงเสริมสุขภาพบุคลากร" (กีฬาสีบุคลากร มจร)

วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทราวดี

โครงการสงเสริมสุขภาพของบุคลากร

วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทราวดี

โครงการสงเสริมศักยภาพของบุคลากร และนิสิตคฤหัสถ (กีฬาสัมพันธ) วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการตรวจสุขภาพประจําป นิสิต และบุคลากร วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

