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มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

ประจาํปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓



คํานํา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจการบริการวิชากาแกสังคมเพ่ือพัฒนางานบริการ

วิชาการสังคมใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  รวมท้ังการบริการวิชาการดาน

พระพุทธศาสนาในการเผยแผในหลักการท่ีถูกตอง  

ในแผนพัฒนาระยะท่ี ๑๒ ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงประกอบดวย ๒ เปาประสงค ๕ ตัวชี้วัด ๕กลยุทธเปาประสงคท่ี ๓.๑ 

ผลงานบริการวิชาการแกสังคมมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ กลยุทธท่ี ๓.๑.๑ สงเสริม

และสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและยุทธศาสตรของประเทศ

อยางมีสวนรวม กลยุทธท่ี ๓.๑.๒ เรงรัดการจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคมใหตอบสนองความตองการของ

ชุมชน ยุทธศาสตรของประเทศและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) โยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน     

กลยุทธท่ี ๓.๑.๓ สรางพัฒนาเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการแกสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธท่ี ๓.๑.๔ พัฒนาและสนับสนุนศูนยความเปนเลิศดานพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ

เปาประสงคท่ี ๓.๒ งานบริการวิชาการแกสังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม กลยุทธท่ี ๓.๒.๑ รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับกระบวนการเรียน

การสอนในรายวิชา กลยุทธท่ี ๓.๒.๒ รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับการวิจัย    

กลยุทธท่ี ๓.๒.๓ รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยการมีสวนรวม

ของผูเก่ียวของ จัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินงานโครงการดานบริการวิชาการแกสังคม ในมหาวิทยาลัยท้ัง

สวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หนวยวิทยาบริการ หองเรียน เชื่อโยงกับแผนพัฒนามาหวิทยาลัยระยะท่ี 

๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

แผนบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชงิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําหรับการบริการวิชาการแกสังคม ของทุสวนงาน นําไปสูผลสัมฤทธิ์ตาม

ยุทธศาสตร ตอบสนองเอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการจัดทํา 
แผนบริการวิชาการแกสังคม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

สวนที่            หนา 

สวนที่ ๑ 
๑.๑ สวนงานรับผิดชอบหลักดานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม    ๑ 
๑.๒ โครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัย        ๒ 
๑.๓ โครงสรางองคกรดานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและการบริการวิชาการแกสังคม   ๓-๖ 

สวนที่ ๒  
ความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แลแผนการบริการวิชการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒.๑ ปรัชญาของมหาวิทยาลัย                  ๗ 
๒.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย         ๗ 
๒.๓ วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย         ๗ 
๒.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย          ๗ 
๒.๕ เอกลักษณมหาวิทยาลัย         ๗ 
๒.๖ อัตลักษณมหาวิทยาลัย         ๗ 
๒.๗ ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ดานบริการวิชากาแรกสังคม    ๗ 
๒.๘ ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ดานบริการวิชาการแกสังคม    ๘ 
๒.๙ ตัวชี้วัด คาเปาหมายดานการบริการวิชาการแกสังคมในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ ๙ 

สวนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
โครงการและกิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคม ตามเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 
เปาประสงสงคที ่๓.๑  
ผลงานบริการวิชาการแกสังคมมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ          ๑๐-๒๐ 

ตวัชีว้ดัที ่๓.๑.๑  
รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีความพึงพอใจของผูรับบริการในระดับดี 
ตวัชีว้ดัที ่๓.๑.๒  
จํานวนผลงานบริการวิชาการแกสังคมท่ีรับการยกยองหรือไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ      
สวนที ่๔ 
แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
โครงการและกิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคม ตามเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 
เปาประสงคที่ ๓.๒  
งานบริการวิขาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    ๒๑-๓๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑  
รอยละของโครงการการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับกระบวรการเรียนการสอนในรายวิชา 
 
 



ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒  
รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณากับการวิจัย     
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓  
รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

สวนที ่๕ 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดานแผนบริการวิชาการแกสังคม  ๓๓ 
แบบรายงานผลการดําเนินงาน        ๓๔-๓๗ 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินความสําเร็จและปรับปรุงแผน    ๓๘-๓๙ 
   
                                                                                     

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 
 
 

สวนที ่๑ 
บทนาํ 

๑.๑ สวนงานรับผดิชอบหลกัดานทะนบุาํรงุพระพุทธศาสนาและศลิปวฒันธรรม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๖ กําหนดให

มหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา วิจัย สงเสริมและใหบริการทาง

วิชาการ แกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมท้ังการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ในป พ.ศ.๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง ภารกิจอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของสวนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ กําหนดสวนงานมีภารกิจในดานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา

และศิลปวัฒนธรรมในสวนกลาง คือ (๑) สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม (๒) สถาบัน

วิปสสนาธุระ (๓) กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี (๔) สํานักวิชาการในวิทยาเขต ๑๑ แหง และ 

(๕) สํานักงานวิชาการในวิทยาลัยสงฆ ๑๗ แหง โดยแตละสวนนงานมีภารกิจ ดังนี้๑ 

๑) สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจเก่ียวกับงานธรรมวิจัย ธรรม

นิเทศ การจัดการเรียนการสอนอภิธรรม การจัดการเรีนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย การ

ประชาสัมพันธและเผยแผ การบริการฝกอบรม  

๒) สถาบันวิปสสนาธุระ มีภารกิจเก่ียวกับการวางแผน พัฒนา สงเสริม เผยแผ และใหบริการ

ดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และฝกอบรมคุณธรรมคุณธรรม งานพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย 

งานวิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน สรางเครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและ

หนวยอบรมคุณธรรมใหกวางขวาง 

๓) กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจเก่ียวกับงานสงเสริมกิจการนิสิต งาน

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต งาน

บริการหอพักนิสิต งานประสานงานพระธรรมจาริก งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน และ

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๔) สํานักวิชาการในวิทยาเขต ๑๑ แหง มีภารกิจเก่ียวกับงานวิชาการของวิทยาเขต งาน

ทะเบียนและวัดผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด งานวิจัย งานมาตรฐาน งานประกัน

คุณภาพการศึกษา และงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม งานจัดกิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนเผยแพร ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝกอบรมเก่ียวกับ

คุณธรรมจรยิธรรม วิปสสนากรรมฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรชาและอบรมเยาวชน

ภาคฤดูรอน 

๕) สํานักงานวิชาการในวิทยาลัยสงฆ ๑๗ แหง มีภารกิจเก่ียวกับ งานรับสมัครและคัดเลือก

นิสิต งานกองทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต งานวัดผลการศึกษา งานหลักสูตรและสงเสริม

ประสิทธิภาพการสอน งานตําราและเอกสารทางวิชาการ งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจ

และปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเผยแพร ทะนุบํารุง

พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝกอบรมเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม วิปสสนา

กรรมฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน งานบรรชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 



๒ 
 
๑.๒ โครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

สภาวิชาการ 

กรรมการบรหิารงานบุคคล 

กรรมการกํากับนโยบายและแผนฯ 

กรรมการประกันคุณภาพ

 
กรรมการการเงินและทรัพย�สิน 

หน�วยงานตรวจสอบภายใน 

ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

ผ�ูช�วยอธิการบด ี

ห�องเรียน/หน�วยวิทยบริการ 

 

คณะ สํานัก/สถาบัน/ศูนย� 

 

วิทยาเขต วิทยาลัย 

• สํานักงานอธิการบดี 

• สถาบันวิจัยพุทธศาสตร� 

• สํานักหอสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• สํานักส�งเสริมพระพุทธ 

ศาสนาและบริการสังคม 

• สถาบันภาษา 

• สํานักทะเบียนและวัดผล 

• สถาบันวิป�สสนาธุระ 

 � ี ึ  

• บัณฑิตวิทยาลัย 

• คณะพุทธศาสตร� 

• คณะครุศาสตร� 

• คณะมนุษยศาสตร� 

• คณะสังคมศาสตร� 

• วิทยาเขตหนองคาย 

• วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

• วิทยาเขตเชียงใหม� 

• วิทยาเขตขอนแก�น 

• วิทยาเขตอุบลราชธานี 

• วิทยาเขตนครราชสีมา 

• วิทยาเขตแพร� 

• วิทยาเขตสุรินทร� 

• วิทยาเขตพะเยา 

• วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

  

ห�องเรียน/หน�วยวิทยบริการ 

 

สถาบันสมทบ ๗ แห�ง 

• มหาป�ญญาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

• วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 

• มหาวิทยาลัยชินเจี๋ย ไต�หวัน 

• วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา 

• วิทยาลัยพระพุทธศาสนา  ประเทศสิงคโปร�  

• ศูนย�การศึกษาพระอาจารย�พรัหม ประเทศสิงคโปร� 

• วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี 

• วิทยาลัยสงฆ�นครพนม 

• วิทยาลัยสงฆ�เลย 

• วิทยาลัยสงฆ�ลําพูน 

• วิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช 

• วิทยาลัยสงฆ�บุรีรัมย� 

• วิทยาลัยสงฆ�ป�ตตานี 

• วิทยาลัยสงฆ�นครน�านฯ  

• วิทยาลัยสงฆ�เชียงราย  

• วิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง  

• วิทยาลัยสงฆ�พุทธโสธร 

• วิทยาลัยสงฆ�ศรีสะเกษ 

• วิทยาลัยพุทธศาสตร�

นานาชาติ 

• วิทยาลัยพระธรรมทูต 

• วิทยาลัยสงฆ�พุทธป�ญญา

ศรีทวารวดี 

• วิทยาลัยสงฆ�ชัยภูมิ 

• วิทยาลัยสงฆ�ร�อยเอ็ด 

 ��

  

  

  
  

ห�องเรียน/หน�วยวิทยบริการ 

 



๓ 
 
๑.๓ โครงสรางองคกรดานการบริการวิชาการสังคม 

๑) สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
  (๑) โครงสรางองคกร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(๒) โครงสรางการบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้ํานวยการสาํนกัส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบรกิารสงัคม 

ผูอ้ํานวยการ  

ส่วนงานบรหิาร 

ผูอ้ํานวยการ   

ส่วนธรรมนิเทศ 

ผูอ้ํานวยการอภธิรรมโชติ

กะ วทิยาลยั 

ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน 

พุทธศาสนาวนัอาทติย ์

รองผูอ้ํานวยการสาํนกัส่งเสรมิ 

พระพุทธศาสนาและบรกิารสงัคม 

อธกิารบด ี

รองอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธแ์ละเผยแผ่ 

ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ์ 

คณะกรรมการ

ประจาํสาํนกัส่งเสรมิ

พระพุทธศาสนาและ

บรกิารสงัคม 

รองผูอ้ํานวยการสาํนกัส่งเสรมิ 

พระพุทธศาสนาและบรกิารสงัคม 

สาํนกัส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบรกิารสงัคม 

ส่วนงาน

บรหิาร 
ส่วนธรรมนิเทศ อภธิรรมโชตกิะ

วทิยาลยั 

โรงเรยีนพุทธศาสนา 

วนัอาทติย ์

- กล�ุมงานบริหาร 

- กล�ุมงานประชา 

สัมพันธ�และเผยแผ� 

 

- กลุ่มงานธรรมวจิยั 

- กลุ่มงานพฒันา

ศาสนาแคมป์สน 

- กลุ่มงานมหาจฬุา

 

 

- กลุ่มงานบรหิาร 

- กลุ่มงาน

หลกัสตูร 

 

- กลุ่มงานบรหิาร 

- กลุ่มงาน

วชิาการและ

 

 



๔ 
 

 

 

 

๒) สถาบันวิปสสนาธุระ 
 

  (๑) โครงสรางองคกร สถาบันวิปสสนาธุระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัวปัิสสนาธุระ 

ส่วนงาน

บรหิาร 

ส่วนวางแผนและ

พฒันาการอบรม 

 

- กลุ่มงานบรหิาร 

- กลุ่มงานทะเบยีนและสารสนเทศ 
 

- กลุ่มงานวางแผนวจิยัและพฒันา 

- กลุ่มบรกิารฝึกอบรม 
 

(๒) โครงสรางการบรหิาร สถาบันวิปสสนาธุระ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้ํานวยการ 

ส่วนงานบรหิาร 

ผูอ้ํานวยการส่วนวางแผน

และพฒันาการอบรม 

 
- กลุ่มงานบรหิาร 

- กลุ่มงานทะเบยีนและ

 

- กลุ่มงานวางแผนวจิยัและพฒันา 

- กลุ่มบรกิารฝึกอบรม 
 

ผูอ้ํานวยการสถาบนัวปัิสสนาธุระ 

อธกิารบด ี

รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนิสติ 

คณะกรรมการ

ประจาํสถาบนั

ปัิ  



๕ 
 

 

 

 

 

 

 

๓) กองกิจการนิสิต 
  (๑) โครงสรางองคกร กองกิจการนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) โครงสรางการบรหิารกองกิจการนิสิต 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 กลุ่มงานส่งเสรมิกจิการ

 

กลุ่มงานปฏบิตัิ

 

กลุ่มงานสวสัดกิาร

 

รองผูอ้ํานวยการกองกจิการนิสติ 

ผูอ้ํานวยการกองกจิการนิสติ 

อธกิารบด ี

รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนิสติ 

- คณะกรรมการวนิยันิสติ 

- คณะกรรมการปฏบิตัศิาสนกจิ 

- คณะกรรมการพฒันาและสง่เสรมิ

การปฏบิตังิานบรกิารสงัคม 

- คณะกรรมการโครงการปฏบิตัิ

วปัิสสนากมัมฏัฐาน 

- คณะกรรมการหอพกันิสติ 

 

ผูช่้วยอธกิารบด ี            

ฝ่ายกจิการนิสติ 

สาํนกังานอธกิารบด ี

กลุ่มงานส่งเสรมิ

กจิการนิสติ 
 

กลุ่มงานปฏบิตัิ

ศาสนกจิ 
 

กลุ่มงาน

สวสัดกิารนิสติ 
 

กองกจิการนิสติ 

๔) สํานักวิชาการในวิทยาเขต ๑๑ แหง 
(๑) โครงสรางองคกร สํานักวิชาการในวิทยาเขต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานวทิยา

 

สาํนกัวชิาการ วทิยาลยัสงฆ ์

ส่วนสนบัสนุนวชิาการ 
 

กลุ่มงานหอ้งสมดุ

และสารสนเทศ 
 

กลุ่มงานวจิยัและ

คุณภาพ

 

กลุ่มงานส่งเสรมิพระ

พุทธ ศาสนาและบรกิาร

 

วิทยาเขต 

กลุ่มงานทะเบยีน

และวดัผล 
 



๖ 
 

 

 

 

 

 

(๒) โครงสรางการบรหิาร สํานักวิชาการในวิทยาเขต 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มงาน

หอ้งสมดุและ

 
 

กลุ่มงานวจิยัและ

คุณภาพ

 

 

กลุ่มงานส่งเสรมิ

พระพุทธศาสนาและ

บรกิารสงัคม 
 

กลุ่มงานทะเบยีน

และวดัผล 
 

ผูอ้ํานวยการส่วนสนบัสนุน

 

รองอธกิารบดวีทิยา

 
ผูอ้ํานวยการสาํนกัวชิาการ 

คณะกรรมการประจาํ 

วทิยาเขต 

คณะกรรมการประจาํ 

สาํนกัวชิาการ 

ผูช่้วย

 

๕) สํานักงานวิชาการในวิทยาลัย ๑๗ แหง 
(๑) โครงสรางองคกร สํานักวิชาการในวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
(๒) โครงสรางการบรหิาร สํานักวิชาการในวิทยาลัย 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

สาํนกังานวทิยาลยั สาํนกังานวชิาการ 

กลุ่มงานหอ้งสมดุ

และสารสนเทศ 
 

กลุ่มงานวจิยัและ

คุณภาพ

 

 

กลุ่มงานบรกิาร

การศกึษา 
 

วทิยาลยั 

กลุ่มงานทะเบยีน

และวดัผล 
 

ผูอ้ํานวยการสาํนกังานวทิยาลยั ผูอ้ํานวยการสาํนกังานวชิาการ 

กลุ่มงานหอ้งสมดุ

และสารสนเทศ 
 

กลุ่มงานวจิยัและ

คุณภาพ

 

กลุ่มงานบรกิาร

การศกึษา 
 

กลุ่มงานทะเบยีน

และวดัผล 
 

ผูอ้ํานวยการวทิยาลยั

 คณะกรรมการประจาํ 

วทิยาลยัสงฆ ์
รองผูอ้ํานวยการ

วทิยาลยัสงฆ ์



๗ 
 

สวนที ่๒ 

ความเชือ่มโยงระหวางแผนพฒันามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
และแผนการบรกิารวชิาการแกสงัคม 
 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

๒.๑ ปรัชญามหาวิทยาลัย  

  “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” 

 

๒.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย 

  “เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ” 

 

๒.๓ วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย 

 “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” 

 

๒.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย 

  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  

วิจัยและพัฒนา  

สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม  

ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

๒.๕ เอกลักษณมหาวิทยาลัย 

 บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา 

 

๒.๖ อัตลักษณมหาวิทยาลัย 

 ประยุกตพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 

 

๒.๗ ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ดานบริการวิชากาแรกสังคม 

  เพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัยตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และสอดคลองกับ

แผนพัฒนาอุดมศึกษาแหงชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

 



๘ 
 
๒.๘ ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนางานบรกิารวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

เปาประสงคที่ ๓.๑ ผลงานบริการวิชาการแกสังคมมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

กลยุทธที ่๓.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมท่ีตอบสนองความตองการ

ของชุมชนและยุทธศาสตรของประเทศอยางมีสวนรวม 

กลยุทธที่ ๓.๑.๒ เรงรัดการจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคมใหตอบสนองความตองการของ

ชุมชน ยุทธศาสตรของประเทศและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) โยการมีสวนรวมของทุกภาค

สวน 

กลยุทธที่ ๓.๑.๓ สรางพัฒนาเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการแกสังคมท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

กลยุทธที่ ๓.๑.๔ พัฒนาและสนับสนุนศูนยความเปนเลิศดานพระพุทธศาสนาระดับชาติและ

นานาชาติ 

เปาประสงคที่ ๓.๒ งานบริการวิชาการแกสังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธที่ ๓.๒.๑ รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับกระบวนการ

เรียนการสอนในรายวชิา 

กลยุทธที่ ๓.๒.๒ รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับการวิจัย 

กลยุทธที่ ๓.๒.๓ รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับการทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 
๒.๙ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายดานบริการวิชาการแกสังคมในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ 

 

    ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

เปาประสงคที่ ๓.๑ ผลงานบริการวิชาการแกสังคมมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

ตวัชี้วดัของแผนพฒันามหาวิทยาลยั หนวย
นับ 

เปาหมาย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.๑.๑รอยละของโครงการบริการวิชาการแก
สังคมท่ีมีผลความพึงพอใจบริการในระดับดี 
 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๓.๑.๒ จํานวนผลงานบริการวิชาการแกสังคมท่ี
ไดรับยกยองหรือไดรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

จํานวน ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

 
 

เปาประสงคที ่3.2 งานบริการวิชาการแกสังคมบูรณาการกับการเรียนการ การวิจัยและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ตวัชี้วดัของแผนพฒันามหาวิทยาลยั หนวย
นับ 

เปาหมาย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๒.๑ รอยละของโครงการบริการวิชาการแก
สังคมท่ีบูรณาการกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 

รอยละ ๓๕ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓.๒.๒ รอยละของโครงการบริการวิชาการแก
สังคมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 

รอยละ ๖๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 

๓.๒.๓ รอยละของโครงการบริการวิชาการแก
สั ง ค ม ท่ี บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

รอยละ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
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สวนที ่๓ 

แผนปฏิบตัิการดานบรกิารวิชาการแกสงัคม 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
โครงการและกจิกรรมดานบรกิารวชิาการแกสงัคม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เปาประสงสงคที ่๓.๑ ผลงานบริการวิชาการแกสังคมมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
ตวัชีว้ดัที ่๓.๑.๑ รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีความพึงพอใจของผูรับบริการในระดับดี 
ตวัชีว้ดัที ่๓.๑.๒ จํานวนผลงานบริการวิชาการแกสังคมท่ีรับการยกยองหรือไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตวัชีว้ดัแผนบรกิาร 
วชิาการแกสงัคม 

  
กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 

ตวัชีว้ดัเชงิ
ปริมาณ 

ตวัชีว้ดัเชงิ
คุณภาพ 

งบประมาณ 
ผูรบัผดิชอบ 

  จาํนวน 
ผูเขารวม 

จาํนวน 
ครั้ง 

ความรู/
เขาใจ 

(รอยละ) 

ความรู/
เขาใจ 

(รอยละ) 

3.1.1 รอยละของโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมที่มี
ผลความพึงพอใจ 
บริการในระดับดี 
3.1.2 จํานวนผลงานบริการ
วิชาการแกสังคมที่ไดรับยก
ยองหรือไดรางวัลใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 

 
  

โครงการอบรมศาสนพิธีกรแกนนํา ๔๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

โครงการอบรมศีลธรรมเยาวชน ๔๒๒ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

โครงการอบรมพระวิทยากรแกนนํา
เพ่ือปองกันยาเสพติดในโรงเรียน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๑.สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ 
แกสังคมท่ีตอบสนองความตองการชอง 
ชุมชนและยุทธศาสตรของประเทศอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
๒.เรงรัดการจัดทําแผนบริการวิชาการ 
แกสังคมใหตอบสนองความตองการของชุมน  
ยุทธศาสตรของประเทศและเปาหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน (SDGs) โดยการมีสวนรวม 
ขงทุกสวนงานท่ีเกี่ยวของ 
๓.สรางและพัฒนาเครือขายความ 
รวมมือการบริการวิชาการแกสังคมท้ังใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 
๔.พัฒนาและสนับสนุนศูนยความเปน 
เลิศดานพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการบริการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาแก ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

ชุมชนและสังคม             

โครงการเผยแผธรรมะทางสถานี
วิทยุโทรทัศน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

โครงการสอนธรรมศึกษาในทัณฑ
สถานและสถานศึกษา ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

โครงการพัฒนาศักยภาพพระ
สังฆาธิการ ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

โครงการขับเคลื่อนสังคมสงฆใน
ภาคใตเพ่ือการปฏิรูป
พระพุทธศาสนา ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

โครงการสรางการรับรูและแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการใชจายเงิน
งบประมาณภาครัฐในสังคมสงฆ ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

โครงการยกระดับประสิทธิภาพ
พระสังฆาธิการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกิจการ ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

พระพุทธศาสนา             

โครงการจัดแสดงนิทรรศการเนื่อง
ในงานกาชาดประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง 
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โครงการอบรมใหความรูนิสิต
คฤหัสถกอนออกบริการสังคม 
200 ชั่วโมง ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการพัฒนาและเผยแผธรรมะ
ทางสถานีวิทยุ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง 

เผยแผธรรมทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศน ๔๒๒ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๑๔,๕๓๐ 

วิทยาเขตเชียงใหม 

โครงการจัดทําวารสาร "วิจัย
วิชาการ" ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

สํานักขาวพุทธภาคเหนือ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ วิทยาเขตเชียงใหม 

พุทธศาสนสงเคราะห ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตเชียงใหม 

  

รวมใจรอยความรูสูชุมชนและคณะ
สงฆ สาขาวิชารัฐศาสตรและ
สาขาวิชา ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตเชียงใหม 

รัฐประศาสนศาสตร             

พัฒนาศักยภาพเครือขายเพ่ือการ
เผยแผพระพุทธศาสนา ๔๒๒ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตเชียงใหม 

พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓,๐๔๖,๒๑๐ วิทยาเขตเชียงใหม 

โครงการจัดทําจดหมายขาววิทยา
เขตนครสวรรค ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการพัฒนาหองสมุดและ
ทรัพยากรสารสนเทศ ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 
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โครงการอบรมสัมมนาเทคนิคการ
เขียนวิทยานิพนธและบทความทาง
วิชาการ ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการหอพุทธศิลป ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง 

โครงการดําเนินรายการ MCU TV ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง 

โครงการสังฆเมตตาพัฒนาชุมชนผู
สูงวัย ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง 

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ
จังหวัดลําปาง ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง 

โครงการธรรมาลังการวิชาการ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
วิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง 

โครงการเผยแผธรรมะทางสถานี
วิทย ุ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๘,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆชัยภูม ิ

  

โครงการจัดตั้งศูนยประสานงาน
หมูบานรักษาศีล ๕ ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง 

โครงการอบรมธรรมศึกษาใน
วิทยาลัยสงฆปตตานี ๒๓๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆปตตานี 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือสรางสันติสุขในโรงเรียน ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆปตตานี 

โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวนั
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๙,๘๐๐ 

วิทยาลัยสงฆปตตานี 

อบรมพระพุทธศาสนาแก
ชาวตางชาต ิ ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑,๑๗๕,๐๐๐ 

วิทยาเขตเชียงใหม 
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ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐานสําหรับ
ประชาชนท่ัวไป ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๐๕,๘๖๐ 

วิทยาเขตเชียงใหม 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการบริการวิชาการแก
สังคมและแหลงเรียนรู ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆปตตานี 

โครงการอบรมวิปสสนากัมมัฎฐาน
สําหรับประชาชนท่ัวไป ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการจัดทําวารสาร 
"บัณฑิตศึกษา" ปริทรรศน (วิทยา
เขตนครสวรรค) ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการประชาสมัพันธรับสมัคร
นิสิต         ๗๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆระยอง 

เผยแผคัมภีรวิสุทธิมรรคแก
ประชาชนในทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหม ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตเชียงใหม 

ศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนยกลางการ
บริการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนา ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๖๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตเชียงใหม 

   

วันมหาจุฬาฯ วิชาการ มจร วิทยา
เขตเชียงใหม ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตเชียงใหม 

โครงการจัดทําคูมือการใหบริการ
วิชาการแกสังคม ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการสรางปญญาพัฒนาชุมชน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 
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ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐานแก
พระสงฆและประชาชนท่ัวไป ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๙๕,๕๘๐ 

วิทยาเขตเชียงใหม 

โครงการเผยแผธรรมทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการพัฒนาสถานีวิทยุเพ่ือ
การศึกษาและเผยแผ
พระพุทธศาสนา ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการสอนธรรมศึกษาในทัณฑ
สถาน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการถวายความรูทางวิชาการ
แกพระสังฆาธิการ ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 

โครงการธรรมาภิบาลสูองคการ
ปกครองทองถ่ิน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 

โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานการ
วิจัยของวิทยาลัย ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๕,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 

โครงการผลิตเอกสาร/ตํารา/
บทความทางวิชาการ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยงฆพุทธโสธร 

โครงการกิจกรรมสงเสริมการ
ปฏิบัติศาสนกิจพระบัณฑิต ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

   

กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา
กับโรงเรียนปริยัตธิรรม ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

โครงการจัดทําวารสาร มจร บาฬี
ศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน (ระยะท่ี 
๑) ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๔๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส 
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โครงการบริหารจัดการสําหรับผูนํา
ชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการ
สมัยใหม ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๕๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ 

โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรม
ประชาชนท่ัวไป ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๕๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ 

โครงการสงเสริมและพัฒนากิจการ
งานคณะสงฆ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการบริการวิชาการแกชุมชนและ
สังคม ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๕๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ 

โครงการธรรมะสูสถานศึกษาและ
สวนราชการ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ 

โครงการทบทวน ปรับปรุง 
แผนพัฒนาการบริการวิชาการ ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๑๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการบูรณาการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๑๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงกรปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
แกประชาชนท่ัวไป ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๑๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

   
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ 

โครงการ MOU ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 
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โครงการจัดทําวารสารพุทธศาสตร 
วิทยาเขตอุบลราชธานี ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครกงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการบริการวิชาการ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ 

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและนิสิต เพ่ือการ
ใหบริการวิชาการ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ 

โครงการจัดทําแผนบริการ
วิชาการดสนพระพุทธศาสนา ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษดาน
พระพุทธศาสนาสําหรับพระสงฆ ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธชิน
ราช 

โครงการบรรพชาสามเณรและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูรอน เฉลิม
พระเกียรติฯ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆปตตานี 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๙,๘๓๕ 

วิทยาลัยสงฆพอขุนผา
เมือง 

โครงการจัดทําวารสาร มจร บาฬี
ศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน (ระยะท่ี 
๒) ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส 

โครงการพัฒฯาทักษะการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ๑๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

ศูนยอาเซียนศึกษา 

  
  
  

  
  
  

โครงการคลินิกวิจัยเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย และนิสิต
อาเซียน ๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

ศูนยอาเซียนศึกษา 
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โครงการปฐมนิเทศพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ประจาํป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ๔,๓๗๗ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐๐,๐๐๐ 

สํานักงานพระสอน
ศีลธรรม 

โครงการบรรพชาและอบรม
เยาวชนภาคฤดูรอน (เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ) ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส 

โครงการผลิตตําราทางวิชาการ ๘๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

หลักสตูรครุศาสตรม
หาบัณฑติ สาขาวิชา
พุทธบริหารการศึกษา 

โครงการผลิตนวัตกรรมการเรียน
การสอน ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

หลักสตูรครุศาสตรม
หาบัณฑติ สาขาวิชา
พุทธบริหารการศึกษา 

โครงการบริการวิชาการดานพระ
ไตรปฏก ๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๐,๐๐๐ 

หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (ภาค
พิเศษ) 

โครงการสัมมนาทางวิชาการดาน
พระพุทธศาสนา ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 

โครงการจัดการความรูจากคัมภีรสู
วิถีปฏิบัต ิ         ๕๐,๐๐๐ 

หลักสูตร พธ.ด สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ) 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ         ๑๐๐,๐๐๐ 

หลักสูตร พธ.ด.สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม 

โครงการพัฒนาสติภาวนา เพ่ือ
สันติภาพโลก ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๕๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยพุทธศาสตร
นานาชาติ 

โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๖๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนครพนม 
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โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
เผยแผวิปสสนาภาวนา         ๒๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส 

โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
เผยแผภาษาบาล ี ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส 

โครงการพัฒนาเว็บไซตของวิทยา
เขต ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส 

โครงการเผยแผธรรมสูเยาวชน ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส 

โครงการคลังความรูสําหรับพระ
สอนศีลธรรม ๑๖๒ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

สํานักงานพระสอน
ศีลธรรม 

โครงการจัดการความรูเพ่ือเผยแผ
พระพุทธศาสนา ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการฝกอบรมพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

  

โครงการพัฒฯาเครือขายความ
รวมมือการบริการวิชาการแกสังคม ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและนิสิตเพ่ือการใหบริการ
วิชาการ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการจัดการความรูเพ่ือการเผย
แผพระพุทธศาสนา ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการฝกอบรมพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตนครสวรรค 
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โครงการพัฒฯาระบบฐานขอมูล
พระสอนศีลธรรมออนไลน         ๑๐๐,๐๐๐ 

สํานักงานพระสอน
ศีลธรรม 

โครงการมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ๒,๐๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
สํานักงานพระสอน
ศีลธรรม 

โครงการคายพัฒนาโครงการ
คุณธรรมสงเสริมอัตลักษณวิถีพุทธ ๑,๐๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

สํานักงานพระสอน
ศีลธรรม 

โครงการสัมมนาพระสอนศีลธรรม
และพระนักเทศน ประจําป ๒๕๖๓ ๑,๐๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

สํานักงานพระสอน
ศีลธรรม 

โครงการผลิตสื่อโทรทัศน "รายการ
อาสาตามหาคนด"ี ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

สํานักงานพระสอน
ศีลธรรม 

โครงการประเมินคัดเลือกโรงเรยีน
วิถีพุทธชั้นนํา รุนท่ี 11 ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

สํานักงานพระสอน
ศีลธรรม 

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
รุนที่ ๔ ๖๓๒ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 

สํานักงานพระสอน
ศีลธรรม 

  

โครงการเผยแผศีลธรรมนําธรรมะสู
สังคม         ๕๐,๐๐๐ 

สวนวางแผนและพัฒนา
อบรม สถาบันวิปสสนาธรุะ 

โครงการอบรมพระวิทยากร         ๕๐,๐๐๐ 
สวนวางแผนและพัฒนา
อบรม สถาบันวิปสสนาธรุะ 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ         ๕๐,๐๐๐ 
สวนวางแผนและพัฒนา
อบรม สถาบันวิปสสนาธรุะ 

โครงการความรวมมือทางดานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ินนาน ๔๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนครนาน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการสัมมนาวิชาการประจําป ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๗๐,๐๐๐ 
วิทยาลัยสงฆนครนาน
เฉลิมพระเกียรติฯ 
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สวนที ่๔ 

แผนปฏิบตัิการดานบรกิารวิชาการแกสงัคม 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการและกิจกรรมดานบริการวิชาการแกสงัคม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เปาประสงคที่ ๓.๒ งานบริการวิขาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑ รอยละของโครงการการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับกระบวรการเรียนการสอนในรายวิชา 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒ รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณากับการวิจัย 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๓ รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตวัชีว้ดัแผนบรกิาร 
วชิาการแกสงัคม 

  
กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 

ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ 
ตวัชีว้ดัเชงิ
คุณภาพ 

งบประมาณ 
ผูรบัผดิชอบ 

  

จาํนวน 
ผูเขารวม 

จาํนวน 
ครั้ง 

ความรู/
เขาใจ 

(รอยละ) 

คว าม รู
พึงพอใจ 
(รอยละ)  

 

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสังคมสงเคราะหตามแนวเชิงพุทธ
เพ่ือมนุษยกับสังคม ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
ราชบุรี 

โครงการประชาสมัพันธและแนะแนว
การศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
นครสวรรค 

โครงการธรรมศึกษา ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครลําปาง 

โครงการแนะแนวการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๓ ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครลําปาง 

โครงการจัดทําวารสารวิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครลําปาง 

๑.สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ 
แกสังคมที่ตอบสนองความตองการชอง 
ชุมชนและยุทธศาสตรของประเทศอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
๒.เรงรัดการจัดทําแผนบริการวิชาการ 
แกสังคมใหตอบสนองความตองการของชุ
มน  
ยุทธศาสตรของประเทศและเปาหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) โดยการมีสวนรวม 
ขงทุกสวนงานที่เก่ียวของ 
๓.สรางและพัฒนาเครือขายความ 
รวมมือการบริการวิชาการแกสังคมทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 
๔.พัฒนาและสนับสนุนศูนยความเปน 
เลิศดานพระพุทธศาสนาระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

3.1.1 รอยละของโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมที่มี
ผลความพึงพอใจ 
บริการในระดับดี 
3.1.2 จํานวนผลงานบริการ
วิชาการแกสังคมที่ไดรับยก
ยองหรือไดรางวัลใน 
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คายคุณธรรม นิสิตนําธรรมะสูเยาวชน ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
เชียงใหม 

นิสิตนานาชาติจิตอาสาแทนคุณสังคม ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
เชียงใหม 

โครงการนิสิตจิตอาสานําธรรมะสูผูปวย
ตามแนววิถีพุทธ ประจาํปงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครลําปาง 

โครงการวิทยาลัยสงฆอาสาพัฒนาจิตใจสู
ชุมชนและสังคม ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครลําปาง 

อบรมหลักสูตรความรูทางพระพุทธศาสนา ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
เชียงใหม 

โครงการธรรมนิเวศกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ         ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครลําปาง 

โครงการเสนทางเท่ียวสูเสนทางธรรม ๔๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครลําปาง 

โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนและ
สังคม ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
ปตตานี 

โครงการอบรมธรรมแกเยาวชนในสถาน
พินิจหรือเรือนจํา ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
ปตตานี 

โครงการอบรมวิปสสนากรรมฐานก
บุคคลภายนอก ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
ปตตานี 

โครงการเผยแผธรรมทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
ปตตานี 

โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ พรบ.
คอมพิวเตอร ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
นครสวรรค 
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โครงการผลิตและพัฒนาตําราทางวิชาการ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
นครสวรรค 

  

โครงการอบรมสัอบธรรมศึกษาแกนิสิต 
และบคุลากรฝายคฤหัสถ ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
ชัยภูม ิ

บริการวิชาการภาษาบาลีแกพระภิกษู 
สามเณร และประชาชนท่ัวไป ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
เชียงใหม 

โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการท้ังใน
และตางประเทศ ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 

โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ 
วิทยาเขตอุบล
ราชธานึ 

โครงการบรรพชาสามเณรและอบรม
เยาวชนภาคฤดูรอน เฉลิมพระเกียรติฯ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตอุบล
ราชธานึ 

สํางเคราะหชุมชน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
เชียงใหม 

โครงการหมูบานรักษาษีล ๕ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธโสธร 

โครงการสงเสริมการเรียนรูวัมนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๕๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธโสธร 

โครงการอบรมธรรมะแกชุมชนทองถ่ิน ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 

โครงการอบรมธรรมศึกษา แกเยาวชน ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 

โครงการสายธาร แหงธรรมะ ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 
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โครงการรวมใจพัฒนาชุมชนใหนาอยู ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 

   

โครงการเผยแผธรรมสถานีวิทยุ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 

อบรมนิสิตเปนวิทยากรอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
หนองคาย 

โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสําหรับ
บุคลากรและประชาชน ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธโสธร 

โครงการอบรมปฏิบัติสมถวิปสสนากัมมัฎ
ฐาน สําหรับนิสิตและประชาชนท่ัวไป         ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธชินราช 

โครงการฝกอบรมผูประกาศขาวและนัก
จัดรายการธรรมะ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
หนองคาย 

โครงการอบรมพีธีกรทางพระพุทธศาสนา ๔๒๒ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
หนองคาย 

โครงการมหาจุฬาฯ มัคคุเทศก (MCU NK 
Tour Guide) ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
หนองคาย 

โครงการอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานแก
พระสงฆและประชาชน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส 

โครงการจัดการความรูเพ่ือเผยแผ
พระพุทธศาสนา ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
หนองคาย 

โครงการผลิตสื่อธรรมะเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ๓๔๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
หนองคาย 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ในชุมชน
ทองถ่ิน ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๑๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 
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โครงการอบรมมารยาทชาวพุทธ ใน
สถานศึกษา ๔๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 

   

โครงการจัดทําวารสาร มจร อุบล
ปริทรรศน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 

โครงการอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับ
ผูสูงอายุ ๒๓๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๕๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธชินราช 

โครงการปรัชญาสัญจร ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๕๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธชินราช 

โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
รอยเอ็ด 

โครงการเสริมสรางเครือขายสถานศึกษา ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
รอยเอ็ด 

โครงกรเผยแผธรรมทางวิทยุโทรทัศน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

โครงการตอบปญหาธรรมะสําหรับเยาวชน 
ระดับภาค ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอน 
เฉลิมพระเกียรติ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

โครงการประชุมสัมนาเชิงวิชาการ รวมกับ
ชุมชนในทองถ่ิน ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูนํา
ชุมชนมนทองถ่ิน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 



26 
 

โครงการอบรมปฏิบัติการ "ศาสนพิธีกร" ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

   

โครงการคลินิกวิชาการกับชุมชน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 

โครงการขอใชท่ีดินสาธารณะประโยชน 
"ดงบั้งไฟ" วิทยาเขตอุบลราชธาน ี ๔๒๒ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๐๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 

โครงการอบรมหลักการดูแลศาสนสมบัต ิ ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 

โครงการ "งานมหกรรมสงเสริมและพัฒนา
ทักษะผูเรียนทางพระพุทธศาสนา" ระดับ
ภาค ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

โครงการพุทธปญญา จิตอาสาพัฒนา
ชุมชน ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๔๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

โครงการ "พุทธปญญาอาสาสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอาย"ุ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๔๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

โครงการแนะแนวการศึกษา ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๖๐,๐๐๐ 
วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระหวางสถาบัน ระดับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 
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โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรู ระดับมหาบัณพิต ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๔๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

  

โครงการปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาสังคม
และสงเสริมคุณธรรมชุมชน ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๔๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

โครงการโหวงเฮง สําหรับผูบริหาร ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ 
วิทยาลัยสงฆพุทธ

ปญญาศรีทวารวดี 

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตาม
หลักพุทธศาสนา (ธรรมะชลอวัย) ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
พุทธปญญาศรี
ทวารวดี 

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของ
นิสิต มจร โซนภาคใต ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
ปตตานี 

โครงการอบรมสัมมนาเครือขายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
อุบลราชธานี 

โครงการเผยแผธรรมะทางสถานีวิทย ุ ๔๒๒ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
วิ ท ย า เ ข ต
หนองคาย 

โครงการประชาสมัพันธและแนะแนว
การศึกษา ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
อุทัยธานี 

โครงการปนน้ําใจจากรั้วมหาวิทยาลัยสูวัย
เริ่มเรียน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
อุทัยธานี 

โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
อุทัยธานี 

โครงการธรรมสัญจร ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
อุทัยธานี 
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โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๔๑,๔๒๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
อุทัยธานี 

   

โครงการอบรมพิธีกรแกนนํา ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

โครงการพัฒนางานดานการจัดการความรู
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

โครงการแกนนําเพ่ือสรางความปองดองให
เกิดสันติสุข ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
หนองคาย 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก
และเยาวชน ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
หนองคาย 

โครงการสัมมนาจิตวิทยาชีวิตและความ
ตายรวมสมัย ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

หลักศูตรพุทธศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต  ส าข า
จิ ต วิ ท ย า ชี วิ ต แ ล ะ
ความตาย 

โครงการบริการวิชาการแกสังคม ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธบริหารการศึกษา 

โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ (ป.เอก 
กพส.)         ๑๕๐,๐๐๐ 

หลักสูตร พธ.ด. 
สาขา วิชาการ
พัฒนาสังคม 

โครงการปฏิบัติงานการดูแลผูปวยองครวม
เชิงพุทธ ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๖๐,๐๐๐ 

หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิ ต วิ ท ย า ชี วิ ต แ ล ะ
ความตาย 

โครงการเผยแผธรรมนําสันติสุขสูชุมชน ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
รอยเอ็ด 

โครงการอบรมไวยาวัจกรตนแบบ ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
รอยเอ็ด 
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โครงการแนะแนวบัณฑิตเพ่ือสนองงาน
คณะสงฆ ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
รอยเอ็ด 

  

โครงการอบรมกฏหมายแกพระสังฆาธิการ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
รอยเอ็ด 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขาย
การใหบริการวิชาการ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๖๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
รอยเอ็ด 

โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครพนม 

โครงการจัดการความรูเพ่ือเผยแผ
พระพุทธศาสนา ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครพนม 

โครงการหมูบานปลอดยาเสพติด ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครพนม 

โครงการอบรมวิทยากรแกนนําเพ่ือสราง
ความปองดรองใหเกิดสันติสุข ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครพนม 

โครงการคายคุณธรรมนําวิถีไทยวิถีพุทธ ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครพนม 

โครงการสรางแกนนําเยาวชนดานการ
ปองกันยาเสพติด ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครพนม 

โครงการอบรมความรูดานกฏหมายแก
พระสังฆาธิการ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครพนม 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก
และเยาวชน ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครพนม 

โครงการพุทธธรรมนําสังคมเขมแข็ง ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครพนม 
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โครงการอบรมนิสิตเปนวทิยากรอบรม
คุณธรรมจรยิธรรม ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครพนม 

    

โครงการเผยแผธรรมทางสถานีวิทยุและ
สื่อออนไลน         ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส 

โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 
วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครพนม 

โครงการเผยแผธรรมทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส 

โครงการสังเคราะหวิทยานิพนตเพ่ือตีพิมพ
เผยแผ (ป.เอก)         ๓๐,๐๐๐ 

หลักสูตร พธ.ด. 
สาขา วิชาการ
พัฒนาสังคม 

โครงการบรรพชา - อุปสมบท ภาคฤดูรอน
เฉลิมพระเกียรติ ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู สําหรับพระสอนศีลธรรม ๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

สํานักงานพระ
สอนศีลธรรม 

โครงการทบทวนแผนแมบทสํานักงานพระ
สอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๘,๐๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๐๐,๐๐๐ 

สํานักงานพระ
สอนศีลธรรม 

โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิ ท ย า เ ข ต
นครสวรรค 

โครงการมหาจุฬาอาสาเติมปญญาสูชุมชน
และสังคม ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในถ่ิน
ทุรกันดาร จังหวัดนาน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติฯ 
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โครงการพัฒนาทักษะชาง 10 หมู 
สามเณร นักเรียนกลุมจังหวัดนาน ใน
พระราชดําริฯ ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

โครงการพัฒนานิสิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และ นโยบาย ๔.๐ ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

โครงการสงเสริม และสนับสนุนโครงการ
พระราชดําริ กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
จ.นาน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

โครงการอบรมใหความรูดานสุขภาพ
สามเณร นักเรียนกลุม จ.นาน ใน
พระราชดําริฯ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

โครงการพัฒนาครูดานทักษะการจัดการ
เรียนการสอนกลุมโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม จ.นาน ในพระราชดาํริ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

โครงการบริการวิชาการแกสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

โครงการสอนภาษาและวรรณกรรม
ลานนา ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

โครงการนิเทศติดตามและประเมิน
ประสิทธิผลการสอนของพระสอนศีลธรรม ๗๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

สํานักงานพระ
สอนศีลธรรม 

โครงการจัดทําตัวชี้วัดและแนวทางการ
ประเมินสถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ ๙๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๐๐,๐๐๐ 

สํานักงานพระ
สอนศีลธรรม 
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โครงการสอนธรรมศึกษาในทัณฑสถาน
และสถานศึกษา ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิ ทย าลั ย ส งฆ
นครนานเฉลิม
พระเกียรติฯ 
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สวนที ่๕ 

การตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงานตามตวัชีว้ดั 
ดานแผนบรกิารวชิาการแกสงัคม 

  

กลไกการการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีมุงรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เสนอใหผูรับผิดชอบการดําเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เปนระยะ ๆ  

มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดกลไกการปรับแผนบริการวิชาการแกสังคม และการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถนําผลของการประเมินมาใชในการวางแผนในปถัดไป  ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการปรับปรุง

วิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในระหวางปและในปถัดไปดวย 

 

๔.๑ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

 ๑) ติดตามการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการแกสังคม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เปนราย

ไตรมาส 

 ๒) ปรับปรุงแผนบริการวิชาการแกสังคม ประจําปใหสอดคลองกับแผนการจัดสรรงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

๓) เม่ือสิ้นปงบประมาณ  สรุปผลการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคมประจําป จัดทําเปน

เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของแตละโครงการเก็บไวเปนหลักฐาน  เพ่ือประกอบการติดตามตรวจสอบหรือ

ใชเปนขอมูลอางอิงในการวางแผนตอไป  

๔) จัดทําเปนรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย และจัดพิมพเผยแพร  

 

๔.๒ แบบสรุปประเมินผลแผนบริการวิชาการแกสังคม 

เกณฑวัดความสําเร็จของการดําเนินงานกําหนดไวท่ีรอยละ ๘๐ ของจํานวนตัวชี้วัดท้ังหมดจึงจะถือวา

แผนบริการวิชาการแกสังคม บรรลุผลสําเร็จ 
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แบบรายงานผลการดาํเนนิโครงการ 
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

๑. ชือ่โครงการ ............ (ระบุชื่อโครงการตามแผนท่ีไดรับอนุมัติ).................................................................... 
๒. ชือ่หนวยงาน ...................................................... รหสัโครงการ ................................................................ 
๓. ผูรบัผดิชอบโครงการ .................................................................................................................................. 
๔. ความสอดคลองกบั 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตรและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

• ยุทธศาสตร ขอท่ี..........   /กลยุทธ ขอท่ี..........   
๔.๒ ตัวบงชี้ของ สกอ. องคประกอบท่ี …………………. 

๕. ผลผลติ :   ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    ผลงานการใหบริการวิชาการ 

    ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

    ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๖. หลกัการและเหตผุล / เหตผุลความจําเปน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๗. วตัถปุระสงคของโครงการ 

 ๗.๑ ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
๗.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๘. ลกัษณะกจิกรรม
 ………………………………............................................................................................................................
...................................................................................………………………………………………………………………………
…........................................................................................................................................................................... 

๙. ผลการดาํเนนิการ 

          ๙.๑ เชงิปรมิาณ 
  

• จํานวนเปาหมายของโครงการท่ีตั้งไว   

•  ......... รูป/คน 



35 
 

• จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ท้ังหมด  .........  รูป/คน คิดเปนรอยละ.......... 
แบงเปน(แบงตามระบุไวในโครงการ) เชน 
- คณาจารย    …….. รูป/คน คิดเปนรอยละ.......... 
- บุคลากร    …….. รูป/คน คิดเปนรอยละ.......... 
- นิสิต    …….. รูป/คน คิดเปนรอยละ.......... 
- อ่ืนๆ ระบุ………………….  …….. รูป/คน คิดเปนรอยละ..........  

           ๙.๒  เชงิคณุภาพ 
  

       - จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถาม จาํนวน ..…… รปู/คน  คิดเปนรอยละ ……….. ของผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด  

- ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
รายการ จํานวน X S.D. แปล

ผล 
การจดัการโครงการ     
     
รปูแบบการจดัประชุม     
     

รายการ จํานวน X S.D. แปล
ผล 

ผลสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคของโครงการ     
     

รวม     
 

-สรุปขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน 
-ตองการใหมีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเปนรอยละ ………… ของผูทําแบบประเมินท้ังหมด 
-ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  ……………………………………………….……………………………………………………………… 

๙.๓ เชงิเวลา   
            รอยละของโครงการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  
๑๐. งบประมาณดาํเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ .......................... 

ο งปม.เงินแผนดนิ                  ο งปม.เงนิรายได    ο งปม.อืน่ ๆ...........................
(ระบุ)    

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ     จํานวน  ……………………..……บาท 

๑๑. กจิกรรมการดาํเนินงาน………(ใหระบุการดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการ)………………………… 
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๑๒. ระยะเวลาดาํเนินโครงการ…… (.ใหระบุระยะเวลา เริ่มตน-สิ้นสุดโครงการ)……………………………… 
๑๓. สถานทีด่ําเนนิการ………………(.ใหระบุสถานท่ีจัดโครงการ)............................………………………… 
๑๔. ประโยชนที่ไดรบัจากการดําเนนิโครงการ……………………………………………………………… 
 ๑)........................................................................................................................................................... 

๒) .......................................................................................................................................................... 
๓) ......................................................................................................................................................... 

 

๑๕. การปรบัปรุงจากขอเสนอแนะผลการดาํเนนิงานทีผ่านมา 

ขอเสนอแนะปทีผ่านมา ผลปรบัปรงุจากขอเสนอแนะในปทีผ่านมา 

  

  

  

 

๑๖. ปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิโครงการ 
 ๑)............................................................................................................................................................ 

๒)............................................................................................................................................................ 
๓)............................................................................................................................................................ 

๑๗. หนวยงาน/ผูรบัผดิชอบโครงการไดจะนาํผลการประเมนิไปปรบัปรงุ และบรูณาการเขากับภารกจิอืน่ๆ
ของมหาวิทยาลยัอยางไร 
 ๑)............................................................................................................................................................ 

๒)............................................................................................................................................................ 
 

  (……………………………………) 
 (……………………………………)  หัวหนางาน/ผอ.สํานัก................ 
 ผูรับผิดชอบโครงการ  วันท่ี……………………………….. 
หมายเหตุ   ขอความกรุณาจากผูรับผิดชอบ/หัวหนาโครงการทุกทาน กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวน 

ถูกตองและชัดเจนกอนนําสง 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

๑)    หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
๒) สําเนาโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 
๓)    รายละเอียดการใชจายตามโครงการ(ถัวเฉลี่ยตลอดโครงการ) 
๔) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน 
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๕) กําหนดการโครงการ 
๖) ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ 
๗) รายชื่อผูเขารวมโครงการ   
๘) จดหมายเชิญวิทยากร (ถามี) 
๙) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม (๖ –๑๐ รูป) 
๑๐)  เอกสาร / หลักฐานการเผยแพรความรู        
      (กรณีท่ีเปนโครงการบริการวิชาการ จะตองมีหลักฐานขอนี้) 
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มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
เลขที ่๗๙ หมู่ ๑ กโิลเมตรที ่๕๕ ถ.พหลโยธิน ต.ลาํไทร อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
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