
                    ความสอดคล้องระหว่างวสัิยทัศน์ยุทธศาสตร์การพฒันาของหน่วยวทิยบริการ มจร. สงขลา ระยะที่ 2 
วิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศในการ

พฒันามนุษยแ์ละสังคม 
จดัการศึกษามีคุณภาพ บริการวิชาการความเสมอ

ภาค สันติภาพ และภราดร 
บริหารดีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร์ การพฒันาคุณภาพคน
และองคก์รแห่งการ
เรียนรู้  

การสร้างความเขม้แขง็
ทางวิชาการและการวิจยั 

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
และพฒันาภูมิปัญญาบูรณา
การ 

- การปรับโครงสร้างการบริหารจดัการ
โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
 

- การจดัตั้งและพฒันาหอ้งเรียน 

แผนงาน - แผนงานพฒันา
หลกัสูตร   
- แผ นงานการ
พฒันาการเรียนการ
สอน   

- แผนงานพฒันา
ทรัพยากรหอ้งสมุดเพื่อ
สนบัสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจยั  
- แผนงานพฒันา
ระบบงานทะเบียนและ
วดัผลในรูปแบบ (ICT : 
Information 
Communications 
Technology)   
- แผนงานการพฒันา
ความรู้ดา้นงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค ์  
- แผนงานบูรณาการ
งานวิจยัทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อ
พฒันาทอ้งถิ่นระดบั
ภูมิภาค  

- แผนงานพฒันาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและ
วิจยั   
- แผนงานพฒันาฐานความรู้
และศกัยภาพการบริการ
วิชาการและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา   
- แผนงานสนบัสนุนกิจการ
คณะสงฆ ์  
- แผนงานพฒันาการบริการ
วิชาการและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา    
- แผนงานพฒันาแหล่งการ
เรียนรู้ดา้นพระพุทธศาสนา
และวฒันธรรมทอ้งถิ่น   

- แผนงานพฒันาระบบการบริหารจดัการ
องคก์ร   
- แผนงานพฒันาและบริหารจดัการ
ระบบแผนในทุกระดบั   
- แผนงานพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร   
- แผนงานการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา   
- แผนงานพฒันาการประชาสัมพนัธ์เชิง
รุก   
- แผนงานพฒันาระบบงบประมาณ
การเงินและการบญัชี   
- แผนงานพฒันาระบบและกลไกการ
ใหบ้ริการ   
- แผนงานพฒันาเพื่อลดตน้ทุนการ
ด าเนินงาน   
- แผนงานพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้คู่
คุณธรรม   
 

- แผนงานจดัตั้งหอ้งเรียนจงัหวดัสงขลา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   
- แผนงานพฒันาระบบสาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ
สภาพแวดลอ้ม   



              แผนปฎิบติัการประจ าปี  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  หน่วยวิทยบริการ จงัหวดัสงขลา  สอดคลอ้งแผนพฒันาระยะท่ี แผนปฎิบติัการประจ าปี  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  หน่วยวิทยบริการ จงัหวดัสงขลา  สอดคลอ้งแผนพฒันาระยะท่ี 2 2     ((พพ..ศศ..2551-2551-25552555))  
1) ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ดา้น SAR 

มจร. /ส.ม.ศ /ส.ก.อ. 
ตวับ่งช้ีผลการปฎิบติังาน

ตามแผนกลยทุธ์ 
โครงการปี 2553 แผนงาน/กิจกรรม 

1. พฒันาการเรียน
การสอน 

องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการเรียนการสอน  ส.ก.อ. 
       จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานิสิต ส.ก.อ. 
      การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่ ความรู้ ทักษะการคดิ ทักษะการวิเคราะห์
และส่ือสารและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 มาตรฐานที่ 6 ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ส.ม.ศ./มจร. 
       กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ให้ความส าคญักับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการตลอดจนการใช้เทคนิคและอุปกรณ์การสอนที่หลากหลาย 
มีการประเมินผลการเรียน การสอนตามสภาพจริงและมีการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินในการ
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการระดมทรัพยากรด้านบุคคลสถานที่ งบประมาณ และส่ิงอ านวยความสะดวก 
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบันในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา 
เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 
มาตรฐานที่ 7 ดา้นการประกนัคุณภาพ  ส.ม.ศ./ มจร. 

  ตวับ่งช้ี ส.ก.อ.  
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 เน้น

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญั 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 มี
โครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการ
สอนซ่ึงบุคคล องค์กร 
และชุมชนภายนอกมีส่วน
ร่วม  

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 มี
กระบวนการส่งเสริมการ
ปฎิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์  

ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 มีระบบ
กลไกสนับสนุนให้อาจารย์

1. โครงการพัฒนา
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร  
2. โครงการ พัฒนา
คณาจารย์ 
3. โครงการพัฒนาส่ือ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. โครงการEnglish 
Cams / ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
        

 

    -  จดัท าเอกสาร /ส่ือ
ประกอบการเรียนการ
สอน 
    -  จดัสร้างระบบ
เครือข่ายดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    -  จดัท ากิจกรรม
เสริมหลกัสูตร 
    -  จดัอบรม/กิจกรรม
ดา้นภาษา 
    -  จดัการเรียนการ
สอนซ่อมเสริม 
    -  ศึกษานอกสถานที่ 
    -  จดัตั้งชมรม ธรรม
วาทศิลป์เพื่อฝึก ความรู้
ความสามารถของพระ
นิสิต 



     ระบบการประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้ 

ประจ าท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  มีการ
บริการแก่นักศึกษาด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 
 
ตวับ่งช้ี ส.ม.ศ / มจร. 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.10  มีการ
บริหารจัดการทรั พย์กร
การเรียนรู้ 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.12 มี การ
พัฒนาอาจารย์ 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.13  มีการ
ให้ค าปรึกษา และการแนะ
แนวการศึกษาแก่นิสิต 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.14 ระบบ
และกลไกในการ 
คดัเลือกนิสิตเข้าศึกษา 

    -  จดัใหมี้การ
ประเมินผลการเรียน
การสอนของอาจารย์
ประจ าวิชา 
    -  จดัใหมี้การนิเทศ
อาจารยผ์ูส้อน 
    -  จดัระบบแฟ้ม
สะสมผลงาน 
    -  จดัระบบแนะแนว
การศึกษา 
    -  จดัระบบการ
คดัเลือกนิสิตเขา้ศึกษา 
    -  จดับอร์ดกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
    -  จดัซ้ือหนงัสือตรง
ตามสาขาวิชาที่เปิดท า
การเรียนการสอน 
    -  จดัท าระบบคน้ควา้
หนงัสือ 
    -  จดัระบบการ
ประกนัคุณภาพ



ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 ระบบ
และกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 ตวับ่งช้ีท่ี 7 . 2 
ประสิทธิผลการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

การศึกษา 
    - ปรับปรุงระบบ
หอ้งสมุด 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพพนกังานและองคก์ร 
 

ดา้น SAR 
มจร. / ส.ม.ศ / ส.ก.อ. 

ตวับ่งช้ีผลการปฎิบติังานตามแผนกลยทุธ์  โครงการปี 2553 แผนงาน/กิจกรรม 

2. กระบวนการบริหารจดัการ
องคก์ร 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผน
ด าเนินการ ส.ก.อ. 
      ก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยทุธ์ แผนด าเนินงาน  และมีการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีหลักเพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผน 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหาร
และการจดัการ ส.ก.อ. 
       สถาบันอุดมศึกษาต้องให้
ความส าคญัการบริหารจัดการ โดย
มีคณะกรรมการในการท าหน้าที่
ก ากับดูแลการท างานของ
สถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยที่ส ถาบันอุดมศึกษาจะท า

ตวับ่งช้ีของ ส.ก.อ. 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

กระบวนการพัฒนากลยทุธ์ แผนด าเนินงาน  
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 หน่วยงานใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุก
ระดับงาน 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 มีระบบและกลไกการจัดสรร 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน 
และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตวับง่ช้ีท่ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 
 
ตวับ่งช้ีของ ส.ม.ศ. / มจร.  

ตวับ่งช้ีท่ี 5 . 1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่

   โครงการพัฒนาทักษะการบริหาร
ส านักงาน 
     
 

    - จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน 
    - จดัท าประเมินผลงานผูบ้ริหาร 
    - จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน 
    - จดัการประกนัคุณภาพภายใน
องคก์ร 
    - จดัอบรมสัมมนาบุคลากร 
    - จดัระบบบญัชีและงบประมาณ 
    - ศึกษานอกสถานที่  
    - จดัท าแผนงบประมาณประจ าปี 
    -  จดัท าแผนปฎิบติัการประจ าปี 
    -  รายงานผลการปฎิบติังานประจ าปี 
    -  จดัระบบการบริหารงาน 
    -   จดัท า port folio เจา้หนา้ที่แต่ละ
ฝ่าย 
    -  จดัป ระชุมเจา้หนา้ที่ประจ าทุก
เดือน 
    -   จดัระบบการประเมินผลงานของ



หน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้อมูล การบริหารความเส่ียง 
การบริหารเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี good 
governance 
 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและ
งบประมาณ ส.ก.อ.  
     การเงินและงบประมาณเน้น
ความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ด
เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพ ส.ก.อ.  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นการพัฒนาคุณภาพของ

ขับเคล่ือนพันธกิจ และสามารถสะท้อน
นโยบาย ปรัชญา และวัตถุประสงค์น าไปสู่
เป้าหมายของการบริหารจัดการ 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.3 มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ที่
เช่ือมโยงกับยทุธศาสตร์ชาติ 
 
 
    
 

หน่วยวิทยบริการ 
  -    จดัระบบสวสัดิการพนกังาน 
  -   จดัท าระบบบนัทึกรายการ
บริหารงานประจ าวนัหน่วยวิทยบริการ 



สถา บัน โดยต้องครอบคลุมทั้ง
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
อย่างต่อเน่ือง และมีกระบวนการ
จัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
  

มาตรฐานที่ 5 ดา้นการพฒันา
สถาบนัและบุคลากร ส.ม.ศ./ มจร. 
        การบริหารและการจัด
การศึก ษาที่ประชาคมในและนอก
สถาบันและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม
ตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล 
เน้นการกระจายอ านาจ ก ากับด้วย
นโยบาย การวางแผน ภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร  
 
 

 
 
 



3) ยทุธศาสตร์การบริการวิชาการ 
ดา้น SAR 

มจร. / ส.ม.ศ / ส.ก.อ. 
ตวับ่งช้ีผลการปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์          โครงการปี 2553  แผนงาน/กิจกรรม  

3. ดา้นบริการวิชาการ  องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม    ส.ก.อ.  
การบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ
ตามความถนัดและในด้านที่สถาบัน
มีความเชียวชาญเช่นการจัดสัมมนา 
ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามของ
สังคมหรือช้ีแนะสังคม ตลอดจน
การสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ  

มาตรฐานที่ 3 การบริการ
วิชาการและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส.ม.ศ. / มจร.  
การให้บริการวิชาการและการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา เพื่อสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สันติภาพ และ
ความเข็มแข็งของคณะสงฆ์ สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติตลอดจน
การส่งเสริมบทบาททางวิชาการ

   ตวับ่งช้ีของ ส.ก.อ.  
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการ

บริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
สถาบัน 
 
  ตวับ่งช้ีของ ส.ม.ศ / มจร.  

ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
บริการวิชาการแก่คณะสงฆ์  สังคม ชุมชนที่
ตอบสนองความต้องการการพัฒนาและ
เสริมสร้างสันติภาพและความร่วมมือของ
องค์กรทางพระพุทธศาสนาและองค์กรอ่ืนๆ                                                                        

1. โครงการประชาสัมพันธ์  
2. โครงการส่งพระนิสิตปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
3. โครงการส่งพระนิสิตออกอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน 
4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่
คณาจารย์และองค์กรภายนอก 
5. โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
 
 

     - ประชาสัมพนัธ์การศึกษา 
   - จดัอบรมเชิงปฎิบติัการ “ การ
พฒันาการเรียนการสอนแบบ
พฒันาสมอง  BBL” 
-  ติตตามการปฎิบติัศาสนกิจของ
นิสิต 
- ติตตามการปฎิบติังานการท างาน
ภาคฤดูร้อนของนิสิต 
- จดัประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการพระสอนศีลธรรมฯ 
- จดัตั้งศูนยป์ระสานงานพระสอน
ศีลธรรมประจ าเขตการศึกษา 
- จดัอบรมสัมมนาพระสอน
ศีลธรรมฯ 
- ติดตามการปฎิบติังานพระสอน
ศีลธรรม 3 จงัหวดั 
 
 



ด้านพระพุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคม
และแหล่งเรียนรู้ 

 
3) ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการวิจยัและการผลิตส่ือการสอน 
 

 
ดา้น SAR ตวับ่งช้ีผลการปฏิบตังานตามแผนกลยทุธ์ โครงการปี 2553 แผนงาน/กิจกรรม  

4. การส่งเสริมการวิจยั องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั ส .
ก.อ. 
สถาบันการศึกษามีพันธกิจในการ
ด าเนินการวิจัยเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ 
การวิจัยจะประสบความส าเร็จและ
เกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมี
ส่วนประกอบที่ส าคญัสามประการ 
คอื  

1. ต้องมีแผนการวิจัย  มี
ระบบกลไกตลอดจนทรัพยากร
สนับสนุนการวิจัย 

2. คณาจารย์มีส่ว นร่วมใน

ตวับ่งช้ีของ ส.ก.อ.  
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 มีระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 มีระบบบริหารจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก  
 
 ตวับ่งช้ีของ ส.ม.ศ / มจร.  

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  

ตวับ่งช้ีท่ี 2 . 6  มีระบบการบริหาร

    1. โครงการอบรมพัฒนาการวิจัย
และผลิตงานวิจัย  
    2.  โครงการอบรมพัฒนาการเขียน
ต าราประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน 
     

- จดัอบรมบุคลากรการเขียนงานวิจยั 
- จดัอบรมการเขียนต าราประกอบการ
สอน 
- วิจยัประจ าหน่วยวิทยบริการจ านวน 
2 เร่ือง 
- ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน จ านวน 4 รายวิชา 
- จดัอบรมวิจยัชั้นเรียน 
 



การวิจัยอย่างเข้มแข็งและบูรณาการ
งานวิจัยกับกระบวนการเรียนการ
สอน 

3. ผลงานวิจัยมีคุณภาพมี
ประโยชน์สนองกลยทุธ์ของชาติและ
มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  ส.ม.ศ / มจร. 
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็น
งานนวัตกรรมน าไปสู่การ
สร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่เช่ียวชาญ 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 มีการบูรณาการงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



5) ยทุธศาสตร์การท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
 

ด้าน SAR ตัวบ่งช้ีผลการปฏิบัตงานตามแผนกลยทุธ์  โครงการปี 2553 แผนงาน/กิจกรรม  
4 . การท านุบ ารุงศาสนาและ
วฒันธรรม 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ส.ก.อ. 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมถือ
เป็นพันธกิจมหาวิทยาลัยที่เน้รการ
บริการส่งเสริมการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการ
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างยัง่ยนื 
 

มาตรฐานที่ 4  ดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
     การท านุบ ารุง อนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตวับ่งช้ีของ ส.ก.อ. 
ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 มีระบบกลไกในการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตวับ่งช้ีของ ส.ม.ศ. /มจร. 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ร้อยละของโครงการ /กิจกรรม
ในการท านุบ ารุง อนุรักษ์ พัฒนา และสร้าง
เสริ มเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
จ านวนนิสิต 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  ร้อยละของค่าใช้จ่ายและ
และมูลค่าที่ใช้ในการท านุบ ารุง อนุรักษ์ 
พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่องบด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 ระบบกลไกในการพัฒนา
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.  โครงการปฏิ บัติธรรมของพระ
นิสิต  
2. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

- การปฏิบติัธรรมของพระนิสิต  
-  กิจกรรมจดันิทรรศการวนัส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา 
-   กิจกรรมมุทิตาสักการะพระมหา
เถระ 

-     กิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกบัความรู้
ดา้นพระพุทธศาสนา 

 
 



        รวม  13  โครงการ  46  กิจกรรม 
ตารางรายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ของปี 2553 หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั จงัหวดัสงขลา  
 

 
โครงการ 

เป้าหมายปีงบประมาณ งบประมาณ 
คาดการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตค  พย. ธค มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

โครงการพฒันากิจกรรมเสริมหลกัสูตร             25,000. ฝ่ายวิชาการ 
โครงการ พฒันาคณาจารย ์             20,000 ฝ่ายวิชาการ 
โครงการพฒันาส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ             100,000. ฝ่ายวิชาการ 
โครงการEnglish Cams / ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ             25,000. ฝ่ายวิชาการ 
โครงการพฒันาทกัษะการบริหารส านกังาน             25,000. ฝ่ายบริหาร 
 โครงการประชาสัมพนัธ์แนะแนวการศึกษา             25,000. ทุกฝ่าย 
โครงการส่งพระนิสิตปฏิบติังานประจ าปี             25,000. ทุกฝ่าย 
โครงการส่งพระนิสิตออกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน             25,000. ฝ่ายวิชาการ 
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน             200,000. ฝ่ายวิชาการ 
โครงการอบรมพฒันาการวิจยั และผลิตงานวิจยั             25,000. ฝ่ายวิชาการ 
โครงการอบรมพฒันาการเขียนต าราประกอบการสอนและเอกสารประกอบการสอน             25,000. ฝ่ายวิชาการ 
โครงการปฏิบติัธรรมของพระนิสิต              250,000. ทุกฝ่าย 
โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ่น             20,000 ทุกฝ่าย 
                                                    รวมทุกโครงการ 540,000. 



 


