
๑๐ 

 

 
 
 

บทที่ ๒  

กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจการ
นิสิต งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต งาน
บริการหอพักนิสิต งานประสานงานพระธรรมจาริก งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มี ๓ กลุ่มงาน คือ  (๑) กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต (๒) กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต 
(๓) กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ  

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดีได้
ด าเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๙ ที่ให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในส่วนงานที่ได้ร่วมด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวชี้วัดเพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน โดยมกีรอบนโยบายในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

๒.๑ นโยบายการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 
๒.๑.๑ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและเป็นศาสนทายาทท่ีมีศักยภาพ 

   การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต คุณลักษณะนิสิตอัน
พึงประสงค์ มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสถาบันและพระพุทธศาสนา เป็นบทบาทในการพัฒนาลักษณะนิสัย
เสริมสร้างให้นิสิตเป็นผู้ที่มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม มีความรับผิดชอบ และ 
จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของพระพุทธศาสนาและพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ ในอนาคต โดยกระบวนการนี้ จึงเห็นถึงบทบาทและภารกิจที่แท้จริงของกองกิจการนิสิตที่
ครอบคลุมการพัฒนานิสิต ตั้งแต่แรกเข้า จนส าเร็จการศึกษาประกอบด้วย 

๑. การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเป็นผู้เรียนรู้และใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาที่ยั่งยืน 
๒. การเสริมสร้างลักษณะนิสัยการมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม 
๓. การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะความเป็นบัณฑิต 
๔. การสร้างความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 
 

บทที่ ๒  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 



  ๒.๑.๒ การยกระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตตามสมควรแก่สมณภาวะด้วยกิจกรรม  
            การจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้นิสิตได้จัดและร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตตามสมควรแก่สมณภาวะ เป็นการพัฒนานิสิตให้มี
ความพร้อมทางด้านการใช้ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ในประเภทต่าง  ๆต่อไปนี้  
 ๑. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน  
 ๒. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
 ๓. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
 ๔. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
 ๕. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
 ๖. การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต และ  
 ๗. การท าประเมินและน าผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมามาพัฒนาและปรับปรุง และจัดท า
แผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษาถัดไป  
 ทั้งนี้ ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ครบ
ทุกด้านตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในการสร้างโอกาสเพ่ือให้นิสิตได้เข้าร่วมเพ่ือสร้าง ประสบการณ์ชีวิตการ
เรียนรู้ในกิจกรรมที่ตนสนใจการเสริมสร้างศักยภาพในตนในด้านต่าง ๆ   หรือเพ่ือ การค้นหาตนเอง ในรูปแบบต่าง  ๆ
การสร้างโอกาสเพ่ือพัฒนานิสิตดังกล่าว ด าเนินการในรูปของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก ่
             ๑. การจัดกิจกรรมโดยนิสิต เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระที่จะได้รวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันตามความสนใจ ความถนัด ความชอบ ทั้งนี้ต้องด าเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย โดยชมรมนิสิตผ่านความเห็นขอบประธานสภานิสิต ทั้งนี้ ไม่มีคะแนนเข้ามาเก่ียวข้อง   
 ๒. การจัดกิจกรรมโดยมหาวิทยาลัย และก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในระดับสถาบัน ปี
การศึกษาละ ๕ ครั้ง เพ่ือพัฒนานิสิตให้ครบสมบูรณ์ทุกด้านตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านอัต
ลักษณ์บัณฑิต คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม  หรือเสริมทักษะทางวิชาชีพ 
ตลอดจนการสร้างความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาด้วยการปฏิบัติศาสนกิจหรือบริการสังคม เป็นต้น 
 ๒.๑.๓ การจัดสวัสดิการพื้นฐานทั้งที่ทางรัฐก าหนดและท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 
             การจัดสวัสดิการพ้ืนฐานทั้งที่ทางรัฐก าหนดและที่มหาวิทยาลัยจัดให้ให้มีความพร้อมทางด้าน
การใช้ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดบริการด้านต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดบริการด้านแนะแนวและให้ค าปรึกษา ด้านทุนการศึกษา  
ด้านหอพัก ด้านภัตตาหารเช้า-เพล ด้านรถรับส่ง และด้านบริการจัดหางาน   
 



 ๒.๑.๔ การจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดแนวทางในการจัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลนิสิตและ
ศิษย์เก่าเพ่ือจัดท าเป็นระบบออนไลน์ด้านการให้บริการ การพัฒนานกิจกรรมนิสิต งานปฏิบัติศาสนกิจ งาน
ปฏิบัติงานบริการสังคม งานสวัสดิการนิสิต  



๑๓ 

 

๒.๒ ความเชื่อโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา เป้าประสงค์แผนพัฒนา กลยุทธ์แผนพัฒนา มาตรการแผนพัฒนา ตัวช้ีวัดแผน 

การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

บัณฑิตและบุคลากรที่ผ่าน
การศึกษาอบรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมน าความรู้ มี
ปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่
คิด เป็นผู้น าทางจิตใจและ
ปัญญา มีโลกทัศน์
กว้างไกล มีความสามารถ
และทักษะในการ
แก้ปัญหามีศรัทธาอุทิศตน
เพ่ือพระพุทธศาสนาและ
สังคม 

พัฒนานิสิตและขยายโอกาส
การศึกษาทางด้าน
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนานิสิต
เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ประสบการณ์และ
สามารถปฏิบัติงานได้ 

๑.ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย 
๒.จ านวนโครงการ/
กิจกรรมครบตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓.รอ้ยละของโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงานมีผล
การประเมินความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
 

๒.๓ ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

๑ ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 
๒ ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ ร้อยละ ๘๐ 
๓ มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ๑๐๐ 



๑๔ 

 
๒.๔ ประเภทของโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (จ านวน ๑๙ โครงการ) 
 
ที ่ ประเภทของโครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ 
๑ กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์   ๖ 
๒ กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ ๓ 
๓ กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ๓ 
๔ กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๔ 
๕ กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ๒ 
๖ กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 

 รวมโครงการ ๑๙ 
 
 



๒๒ 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงประเภทโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัด 
๒.๔.๑ กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  (จ านวน ๖ โครงการ) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
(รูป/คน) 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
/เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
๑ โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิต

ระดับปริญญาตรี 
มิ.ย.๕๙ ๕๐๐ มจร วังน้อย ร้อยละ ๘๕ ๒๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานส่งเสริม

กิจการนิสิต 
 

๒ โครงการส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสา
เติมปัญญาให้สังคม 

พ.ค.-มิ.ย.
๕๙ 

๑,๙๕๕ มจร วังน้อย 
วข.วส.หร.และ

หน่วยวิทยบริการ 

ร้อยละ ๘๕ ๒๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

 

๓ โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ 
ภาค 

มี.ค.๕๙-
มี.ค.๖๐ 

๑,๙๕๕ มจร วังน้อย 
วข.วส.หร.และ

หน่วยวิทยบริการ 

ร้อยละ ๘๕ ๖๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

 

๔ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะนิสิตอันพึงประสงค์ 

ก.ย.๕๙ ๓๐๐ มจร วังน้อย ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานส่งเสริม
กิจการนิสิต 

 

๕ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยชมรม
นิสิต มจร 

ก.ย.๕๙ ๒๐๐ มจร วังน้อย ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานส่งเสริม
กิจการนิสิต 

 

๖ โครงการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมในการใช้
ชีวิตใน มจร และการส่งเสริมสวัสดิการ
นิสิตต่างชาติ  
 

ก.พ.๖๐ ๖๐๐ มจร วังน้อย ร้อยละ ๘๐ ๑๐,๐๐๐ กลุ่มงานสวัสดิการ
นิสิต ร่วมกับองค์กร
นิสิต 

 



๒๓ 
 

๒.๔.๒ กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ (จ านวน ๓ โครงการ) 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
(รูป/คน) 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
/เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
๑ โครงการกีฬาภายในสานสัมพันธ์นิสิต มจร 

(คฤหัสถ์) 
ม.ค.๖๐ ๒๐๐ มจร วังน้อย ร้อยละ๘๕ ๓๐,๐๐๐ กองกิจการนิสิต 

ร่วมกับองค์กรนิสิต 
 

 
๒ 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบปลอดบุหรี่ใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ย.๕๙-
ก.พ.๖๐ 

๑๐๐ มจร วังน้อย ร้อยละ๘๕ ๒๕๐,๐๐๐ องค์กรนิสิต  

๓ โครงการรวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต มิ.ย.๕๙-
มี.ค.๖๐ 

๕๐๐ มจร วังน้อย ร้อยละ๘๕ ๑๐,๐๐๐ กลุ่มสวัสดิการนิสิต  

๒.๔.๓ กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (จ านวน ๓ โครงการ) 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
(รูป/คน) 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
/เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
๑ โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ

เกียรติ 
ก.ค.๕๙ 
ส.ค.๕๙ 
ธ.ค.๕๙ 

๑,๐๐๐ มจร วังน้อย ร้อยละ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

 

๒ โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม มิ.ย.๕๙-
มี.ค.๖๐ 

๕๐ มจร วังน้อย ร้อยละ๘๕ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มงานสวัสดิการ
นิสิต 

 

๓ โครงการลานธรรม ลานปัญญาพัฒนาชีวิต มิ.ย.๕๙- ๑๐๐ มจร วังน้อย ร้อยละ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มงานสวัสดิการ  



๒๔ 
 

มี.ค.๖๐ นิสิต 
๒.๔.๔ กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (จ านวน ๔ โครงการ) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
(รูป/คน) 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
/เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
๑ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต

ปริญญาตรี 
ธ.ค.๕๙ ๑,๙๐๐ มจร วังน้อย ร้อยละ๘๕ ๓,๖๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานส่งเสริม

กิจการนิสิต 
 

๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวินัยนิสิต มิ.ย.๕๙-
มี.ค.๖๐ 

๕๐ มจร วังน้อย ร้อยละ๘๕ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มงานส่งเสริม
กิจการนิสิต 

 

๓ โครงการพัฒนาองค์กรนิสิต มิ.ย.๕๙-
มี.ค.๖๐ 

๕๐ มจร วังน้อย ร้อยละ๘๕ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มงานส่งเสริม
กิจการนิสิต 

 

๔ โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาค
ฤดูร้อน 

มี.ค.-เม.ย.
๖๐ 

๑๐๐,๐๐๐ วัด/หน่วยอบรม ร้อยละ๘๕ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นิสิต 

 

๒.๔.๕ กิจกรรมด้านเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม (จ านวน ๒ โครงการ) 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
(รูป/คน) 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
/เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
๑ โครงการนิสิตอาสาพัฒนาหนึ่งวัดหนึ่ง

ศิลปวัฒนธรรม 
มิ.ย.๕๙-
มี.ค.๖๐ 

๕๐ อยุธยา ร้อยละ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มสวัสดิการนิสิต  

๒ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี(ลอย
กระทง) 

พ.ย.๕๙ ๕๐๐ อยุธยา ร้อยละ๘๕ ๑๐,๐๐๐ กลุ่มสวัสดิการนิสิต  



๒๕ 
 

๒.๔.๖ กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา (จ านวน ๑ โครงการ) 
๑ โครงการการให้ความรู้ระบบประกันแก่

นิสิต 
ม.ค.๖๐ ๕๐๐ มจร วังน้อย ร้อยละ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานสวัสดิการ

นิสิต 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
๒.๕ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

งบประมาณ 
ตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา ในงบ มหาวิทยาลัย ส่วนงาน ส่วนงาน 
  ผลผลติที่ ๑ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์     

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒,๙๐๒,๔๐๐ ๑,๐๙๘,๐๐๐ - ๔,๐๐๐,๔๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน ๕๕๙,๐๐๐ ๑,๔๓๓,๖๔๐ ๕,๐๙๘,๐๐๐ ๗,๐๙๐,๖๔๐ 
๓. งบลงทนุ - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 
๔. เงินอดุหนุนโครงการสนบัสนุนการผลติบัณฑิต ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ 

  ผลผลติที่ ๒ : ผลงานการให้บริการวชิาการ     
๑. เงินอดุหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๕,๘๐๐,๐๐๐ 

แผนงาน : อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม     
๑. เงินอดุหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ 

แผนงาน: ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้     

๑. เงินอดุหนุนโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ - - - - 
                                                                   รวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๖๑,๔๐๐ ๔,๖๕๑,๖๔๐ ๖,๐๔๘,๐๐๐ ๒๒,๘๖๑๐๔๐ 

 (ยี่สิบสองล้านแปดแสนหกหม่ืนหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) 



๒๗ 
 

๒.๖ งบประมาณรายงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

จัดสรรปี2559  
รวม ในงบประมาณ นอกงบประมาณ 

แผ่นดิน มหาวิทยาลัย ส่วนงาน 

๑ การผลติบัณฑิตและพฒันาบุคลากรที่มีคุณธรรม ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ 

๒ พัฒนากระบวนการการจดัการเรียนการสอน - - - - 

๓ พัฒนาสถาบนัวิจัยพุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์ประสานและท าวิจัยดา้น
พระพุทธศาสนานานาชาต ิ

- - - - 

๔ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเชิงรุกทีต่อบสนองความ 
ต้องการของสังคม 

๕,๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๕,๘๐๐,๐๐๐ 

๕ การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยา่งยั่งยืน ๒๐๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 

๖ พัฒนาระบบการบรหิารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ ๒๔๖๑,๔๐๐ ๒,๕๕๑,๖๔๐ ๕๐๙๘,๐๐๐ ๑๑,๑๑๑,๐๔๐ 

 รวมทัง้สิ้น ๑๑,๑๖๑,๔๐๐ ๔,๖๕๑,๖๔๐ ๖,๐๔๘,๐๐๐ ๒๒,๘๖๑,๐๔๐ 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

๒.๗  ปฏิทินการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 
 

 

ล าดับ 

 
 

โครงการ 

ประเภท
งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
(๑ต.ค.๒๕๕๙-๓๐ ก.ย.๒๕๖๐) 

แผ่นดิน รายไ
ด้ 

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

๑ โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิต
ระดับปริญญาตรี 

√ - ๒๐๐,๐๐๐   
          

๒ โครงการส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติม
ปัญญาให้สังคม 

√ 
 
- 

๒๐๐,๐๐๐ 
            

๓ โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค √ - ๖๐๐,๐๐๐             

๔ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะนิสิตอันพึงประสงค์ 

√ - ๑๐๐,๐๐๐ 
            

๕ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยชมรมนิสิต 
มจร 

 √ ๑๐๐,๐๐๐ 
            

๖ โครงการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต
ใน มจร และการส่งเสริมสวัสดิการนิสิตต่างชาติ  

 √ ๑๐,๐๐๐ 
            

๗ โครงการกีฬาภายในสานสัมพันธ์นิสิต มจร 
(คฤหัสถ์) 

 √ ๓๐,๐๐๐ 
            

๘ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบปลอดบุหรี่ใน √  ๒๕๐,๐๐๐             



๒๙ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙ โครงการรวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต - √ ๑๐,๐๐๐             

๑๐ โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ √ - ๑๐๐,๐๐๐             

๑๑ โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม - √ ๕๐,๐๐๐             

๑๒ โครงการลานธรรม ลานปัญญาพัฒนาชีวิต - √ ๕๐,๐๐๐             

๑๓ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต
ปริญญาตรี 

√ √ ๓,๖๐๐,๐๐๐ 
            

๑๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวินัยนิสิต √ - ๕๐,๐๐๐             

๑๕ โครงการพัฒนาองค์กรนิสิต √ - ๕๐,๐๐๐             

๑๖ โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดู
ร้อน 

√  ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
            

๑๗ โครงการนิสิตอาสาพัฒนาหนึ่งวัดหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

√ - ๑๐๐,๐๐๐ 
            

๑๘ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี(ลอย
กระทง) 

√ - ๑๐,๐๐๐ 
            

๑๙ โครงการการให้ความรู้ระบบประกันแก่นิสิต √ - ๑๐๐,๐๐๐             

 รวม √ √ ๑๐,๖๑๐,๐๐๐             

 


