คานา
หน่วยวิทยบริ การ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิงานตามแผนในลักษณะต่อเนื่องจึง
ได้กาหนดแผนพัฒนาระยะที่ ๒ของหน่วยวิทยบริ การโดยเน้นการวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิ (DO) การ
ตรวจสอบ (Check) และการปฏิบตั ิต่อเนื่อง (Action) เพื่อพัฒนาหน่วยเป็ นห้องเรี ยนและวิทยาลัยสงฆ์
ตามลาดับให้สอดคล้องกับหน่วยงานหลักในอนาคต
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาระยะที่๒ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ช่วยกัน
ระดมความคิด จัดพิมพ์และจัดทารู ปเล่ม จนแล้วเสร็ จเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

………………………………
(พระเทพวีราภรณ์)
ประธานหน่วยวิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา
สภาพทัว่ ไป
สภาพปัจจุบนั และปัญหา
วัตถุประสงค์
ส่วนที่ ๒ นโยบายและกลยุทธ์แผนพัฒนาระยะที่ ๒ หน่วยวิทยบริ การ
ปรัชญา
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
กลยุทธ์/เป้ าประสงค์
ส่วนที่ ๓
แผนงานจัดการศึกษาระยะ ๕ ปี
แผนระบบจัดหาและพัฒนาบุคลากร
แผนการก่อสร้างอาคารสถานที่
แผนจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์
ส่วนที่ ๔
กลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหน่วยวิทยบริ การฯ
ภาคผนวก
รายชื่อผูบ้ ริ หาร/ อาจารย์ประจา / อาจารย์พิเศษ หน่วยวิทยบริ การฯ
คณะกรรมการบริ หารหน่วยวิทยบริ การ
โครงสร้างการบริ หารหน่วยวิทยบริ การ

หน้า

ส่ วนที่ ๑
แนวการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารหน่ วยวิทยบริการ มจร จังหวัดสงขลา
ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
เพื่อให้การจัดทาแผน พัฒนาระยะที่ ๒ ของหน่วยวิทยบริ การมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๐ จึงได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาไว้ดงั นี้
๑. การวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนพัฒนา
๑.๒ คณะทางานศึกษารายละเอียด และประมาณการเรื่ องงบประมาณ จัดทาแผนพัฒนา
๒. การปฏิบัตงิ านตามแผน
๒.๑ คณะทางานยกร่ างแผนพัฒนา
๒.๒ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายวิชาการ และฝ่ ายวางแผนพัฒนาพิจารณา
แผนในระยะเบื้องต้น
๓. การตรวจสอบการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๕๐
๓.๑ นาแผนเข้าที่ประชุม นาเสนอคณะกรรมการบริ หารหน่วยวิทยบริ การ
๓.๒ นาแผนพัฒนาหน่วยวิทยบริ การเสนอฝ่ ายพัฒนาและวางแผนมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
๓.๓ ประกาศใช้เป็ นแผนพัฒนาหน่วยวิทยบริ การมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยระยะที่ ๒
๔. การพัฒนาและ/หรือปรับปรุงต่อเนือ่ ง
๔.๑ นาแผนพัฒนาระที่ ๒ ไปแตกเป็ นแผนปฎิบตั ิการประจาปี
๔.๒ การปรับปรุ งงาน/โครงการที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหรื อไม่ได้
ดาเนินการ ให้ปรับปรุ งตามมติคณะกรรมการ
๔.๓ การรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา เมื่อสิ้นปี
การศึกษา

สภาพทั่วไป
ภาพรวมของหน่ วยวิทยบริการฯ
หน่วยวิทยบริ การมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา ตั้งอยูภ่ ายในวัดหงษ์
ประดิษฐารามหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้งเมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช
๒๕๔๘ โดยคณะสงฆ์จงั หวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะ
พัฒนาบุคลากรทางศาสนาโดยเปิ ดโอกาสให้พระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรี ยนทั้งวิชาด้าน
ศาสนาและทางโลกทาการเปิ ดการเรี ยนการสอนในสาขาและหลักสูตรต่างๆดังต่อไปนี้
ปี การศึกษา ๒๕๔๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี มีพระนิสิตจานวน ๒๐ รู ป
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตร ๑ ปี มีนกั ศึกษาจานวน ๒๖๐ คน และมีอาจารย์พิเศษ
จานวน ๑๓ คน/รู ป
ปี การศึกษา ๒๕๔๙ ทาการขออนุมตั ิเปิ ดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริ หารกิจการคณะสงฆ์มี
พระสังฆาธิการเข้าเรี ยนจานวน ๕๐ รู ป และมีอาจารย์พิเศษ จานวน ๑๐ คน/รู ป
สภาพการบริ หารหน่วยวิทยบริ การฯ ในด้านบุคลากรยังไม่มีความมัน่ คงและขาดการบริ หารที่
ชัดเจนไม่มีวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาหน่วยงาน และการจัดการที่เป็ นระบบ
ปัจจุบนั หน่วยวิทยบริ การใช้อาคารเรี ยนของหน่วยฯ ซึ่งมีหอ้ งอยูด่ งั นี้
๑. ห้องเรี ยน
๑๐ ห้อง
๒. ห้องสมุด
๑
หลัง
๓. ห้องอานวยการ/ธุรการ
๑
ห้อง
๔. ห้องคอมพิวเตอร์ /ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา (ห้องซาวแลบ) ๑ ห้อง
๕. ห้องประชุม
๑
ห้อง
๖. ห้องพักอาจารย์
๑
ห้อง
สภาพปัญหา
จากการสารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการของหน่วยวิทยบริ การ สามารถสรุ ปเป็ น
ปัญหาความต้องการความคาดหวังและกาหนดเป็ นแผนพัฒนาของหน่วยวิทยบริ การได้ดงั ต่อนี้
๑. ด้ านผลผลิต
๑.๑ พระนิสิตขาดความกระตือรื อร้น การเอาใจใส่ต่อการเรี ยน ศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเอง ส่งผลให้
การเรี ยนมีผลการเรี ยนที่ต่า
๑.๒ พื้นฐานความรู้ของพระนิสิตต่า เนื่องมาจากขาดการเรี ยนต่อที่ต่อเนื่องจากขั้นประถมก็เข้าสู่
ขั้นมหาวิทยาลัย

๑.๓ พระนิสิตขาดระเบียบวินยั ไม่มีความตรงต่อเวลา ไม่ค่อยรู้จกั หน้าที่ของตนเอง ไม่รักษา
ความสะอาด ขาดความรักในสถาบันตนเอง
๒. ด้ านกระบวนการ
๒.๑ หน่วยไม่มีหลักสูตรไม่ครบทุกสาระวิชา
๒.๒ การจัดการเรี ยนการสอนมีวิธีการสอนไม่หลากหลาย
๒.๓ อาจารย์ ยังสอนแบบ เก่า ๆ เดิม ๆ พระนิสิตขาดการคิด วิเคราะห์
๒.๔ หน่วยขาดการผลิตสื่อที่จะใช้ในการเรี ยนการสอน
๒.๕ อาจารย์ประจามีการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาหน่วยน้อย
หน่วยยังขาดแหล่งเรี ยนรู้ที่เพียงพอ
๒.๖ ขาดระบบการบริ หารที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการประเมินผลงานของ อาจารย์และผูบ้ ริ หาร
๒.๗ ผูบ้ ริ หารไม่มีวิสยั ทัศน์ในการบริ หาร แต่การกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบต่อหน้าทีย่ งั
ไม่ชดั เจนเพราะไม่มีความรู้ในอานาจการตัดสินใจ
๓. ด้ านปัจจัย
๓.๑ สื่อ – อุปกรณ์การเรี ยนการสอนไม่ทนั สมัย
๓.๒ การให้บริ การของหน่วยไม่เป็ นระบบ
๓.๓ การสนับสนุนจากวิทยาลัยแม่ยงั ไม่เพียงพอ
วัตถุประสงค์ ในการทาแผนพัฒนาระยะที่ ๒ ( ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
๑. เพื่อเปลี่ยนโยบายและเป้ าหมายของหน่วยวิทยบริ การ ไปสู่การปฏิบตั ิเป็ นรายปี
๒. เพื่อพัฒนา – ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ อาจารย์และพระนิสิต ได้ร่วมกันปฏิบตั ิงาน โครงการเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. เพื่อพัฒนาหน่วยวิทยบริ การ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วดั ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
แนวทางการกาหนด นโยบาย เป้าหมายและมาตรการ
๑. นโยบายด้ านการพัฒนาพัฒนาองค์กร
ส่งเสริ มให้หน่วยวิทยบริ การเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
๑.๑ เป้ าหมาย
- พระนิสิตใช้บริ การหน่วยวิทยบริ การร้อยละ ๕๐
- มีนกั เรี ยนและประชาชนใช้บริ การ ร้อยละ ๓๐
๑.๒ มาตรการ (จากการปฏิบตั )ิ
- จัดระบบการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้

- จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยน ได้เรี ยนรู้ตลอดเวลา
- จัดการอบรมบุคลากรในด้านต่าง ๆ
๒. นโยบายด้ านการบริการวิชาการ
- จัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขา การจัดการเชิงพุทธ สาหรับพระสังฆาธิ
การ
- จัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนาสาหรับฆราวาส
- จัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาบริ หารรัฐกิจ สาหรับฆราวาส
- จัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาจิตวิทยา
- จัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาการสอนพระพุทธศาสนา สาหรับ
ฆราวาส
- จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๒.๑ เป้ าหมาย
- พระสังฆาธิการเข้าเรี ยนในหลักสูตรดังกล่าว จานวน ๑๐๐ รู ป
- ฆราวาสเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขา พระพุทธศาสนา จานวน ๑๐๐ คน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขา บริ หารรัฐกิจ ( สาหรับฆราวาส) จานวน
๑๐๐ คน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จานวน ๒๐๐ คน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาจานวน ๑๐๐
คน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา จานวน ๑๐๐ คน
๒.๒ มาตรการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
- นาเสนอคณะกรรมการบริ หาร
- นาเสนอเข้าแผนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยวิทยบริ การอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาครู ผสู้ อน/สื่อการสอน/ นวัตกรรม
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ห้องสมุด
๓. นโยบาย เป้าหมาย และมาตรการด้ านการพัฒนาบุคลากร
- ส่งเสริ มการฝึ กอบรม , สัมมนา , ดูงานและการพัฒนาบุคลากร
- ส่งเสริ มอาจารย์ทาผลงาน , จัดทาวิจยั ในการจัดการเรี ยนการสอน
- ส่งเสริ มให้อาจารย์มีสวัสดิการและมีขวัญกาลังในการปฏิบตั ิงาน

๓.๑ เป้ าหมาย
- อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อาจารย์มีผลงานในการปฏิบตั ิงาน
- อาจารย์มีสวัสดิการเพียงพอ
๓.๒ มาตรการ
- จัดอบรมสัมมนา ดูงานตามหน่วยงานต่างๆ
- ส่งเสริ มให้มีการศึกษาต่อในระดับสูง
- สนับสนุนจัดทาแผนการสอนและเอกสารประกอบคาสอน
- สนับสนุนการทาวิจยั
- สนับสนุนการทางานเป็ นทีม
- จัดสวัสดิการให้อาจารย์ผสู้ อน
๔. นโยบาย เป้าหมาย และมาตรการ การจัดองค์การบริหารการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
- จัดหา , จัดอบรมพัฒนาและจัดทาข้อมูลให้เพียงพอและเป็ นปัจจุบนั
- พัฒนาระบบสารสนเทศ
- พัฒนาการนิเทศ , กากับติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
- พัฒนาระบบการบริ หาร
๔.๑ เป้ าหมาย
- หน่วยวิทยบริ การมีขอ้ มูลสารสนเทศที่เป็ นปัจจุบนั
- อาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หน่วยวิทยบริ การมีระบบการบริ หารที่มีคุณภาพ
- บุคลากรผูบ้ ริ หารมีความรู้ความเข้าใจ วิสยั ทัศน์และประสบการณ์ในการบริ หาร
๔.๒ มาตรการ
- สารวจข้อมูลของหน่วยวิทยบริ การ
- จัดทาข้อมูลให้แต่ละฝ่ ายได้รับทราบ
- จัดให้มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
- จัดให้มีการประเมินผลงาน อาจารย์และผูบ้ ริ หาร และรายงานความก้าวหน้าการ
ปฏิบตั ิงานในแต่ละฝ่ าย
- จัดให้มีแผนภูมิผบู้ ริ หาร
- จัดให้มีระบบการบริ หารที่มีระบบให้เป็ นไปตามระบบขั้นตอนตามสายงาน
- จัดให้มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพ
- ออกระเบียบการใช้อาคารสถานที่ พัฒนาปรับปรุ ง ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร

ส่ วนที่ ๒
นโยบายและแผนพัฒนาหน่ วยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลาวัดหงส์ ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา
ระยะที่ ๒ ในช่ วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
ในกระบวนการกาหนดรูปแบบการจัดทานโยบายและแผนพัฒนาหน่ วยวิทยบริการครั้งนี้ ได้ วาง
รูปแบบความสอดคล้องในการนาวิสัยทัศน์ ไปแปลงสู่ การปฎิบัตใิ นรูปของพันธกิจที่จะส่ งผลให้ วสิ ัยทัศน์ เป็ น
จริง เป้าประสงค์ที่จะส่ งผลให้ พนั ธกิจบรรลุผล วัตถุประสงค์ที่จะต้ องสร้ างเนือ้ งานเพือ่ ให้ เป้าประสงค์สาเร็จ
เป็ นจริงได้ และกลยุทธ์ ที่จะต้องสร้ างกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพือ่ สนองให้ วตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้สามารถ
บรรลุผลและสามารถชี้วดั ได้ ซึ่งสามารถสรุปเป็ นภาพรวมได้ ๕ ลาดับขั้น ดังนี้
โครงสร้ างนโยบายและแผน ๕ ลาดับชั้น

๑ Philosophy(ปรัชญา)
๒. visios (วิสัยทัศน์ )
๓. Mission (พันธกิจ)
๔. Objective (วัตถุประสงค์)
๕. Strategies (กลยุทธ์)

Operational plan (แผนปฏิบัตกิ าร)
๑.ปรัชญา
ศูนย์กลางศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
๒.ปณิธาน
ศึกษาพระไตรปิ ฎกและวิชาการชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

๓.วิสัยทัศน์
หน่วยวิทยบริ การมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา วัดหงส์ประดิษฐาราม
เป็ นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนามุ่งปฏิบตั ิงานในโครงการขยายหน่วยวิทยบริ การของ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เน้นความเป็ นเลิศในการพัฒนามนุษย์และสังคมโดยใช้
หลักศาสนธรรมนาสู่สนั ติภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ด้วยการจัดกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างศาสนิก เป็ นศูนย์กลางทางการศึกษาชั้นสูงทางศาสนา
๓.พันธกิจ
๑. พัฒนาหน่วยวิทยบริ การให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาและขยายหน่วยเป็ นวิทยาลัย
สงฆ์
๒. สร้างความเป็ นผูน้ าทางวิชาการในสาขาพระพุทธศาสนาและสาขาอื่นๆ
๓. ผสมผสานและประยุกต์การเรี ยนรู้หลักธรรม ประสบการณ์ บูรณาการกับสภาพสังคมสมัยใหม่
๔ . เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่ วยวิทยบริการได้ กาหนดเป้าประสงค์เชิงแนวทาง
และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานในแผนพัฒนาหน่ วยวิทยบริการระยะที่ ๒ ในช่ วงพ.ศ. ๒๕๕๑๒๕๕๔ไว้ ๕ เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ ๑
เป็ นหน่ วยวิทยบริการที่เน้ นการศึกษาค้นคว้า เพือ่ สร้ างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถสนับสนุน
การผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และนาไปสู่ การพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน ท้ องถิ่น ประเทศ และภูมภิ าค
วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาศาสนาให้มีคุณภาพ และมาตาฐานในระดับชาติ และขยายการ
เติบโตของหน่วยวิทยบริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสงฆ์ และประชาชนให้มีการ
ปฏิบตั ิศาสนธรรมมากขึ้น และนาผลคือปฏิเวธไปสู่การเรี ยนการสอน การเผยแพร่ การบริ การวิชาการ
๑.๒ เพื่อร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็ นองค์ความรู้ มีคุณค่าและมีมลู ค่าเพิ่ม อัน
เป็ นการเพิ่มความเข้าใจท้องถิ่น เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และขยายผลสู่ระดับชาติและนานาชาติ
๑.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคใต้และประเทศ ให้สามารถสร้างโอกาสและความเป็ น
ผูน้ าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในระดับภูมิภาคโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ

เป้าประสงค์ ๒
มีความเป็ นเลิศในสาขาปรัชญา ในท้ องถิ่น และภูมภิ าค
วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อผลักดันสาขาศาสนาให้มีความเข้มแข็งโดยมุ่งสู่ความเป็ นเลิศได้โดยเร็ ว
๒.๒ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญสาขาศาสนาในเรื่ องที่อในบริ
ยู่ บทสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภาคใต้
เป้าประสงค์ ๓
บัณฑิตของหน่ วยวิทยริการเป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม มีทักษะ
ชีวติ มีสานึกสาธารณะ และมีสมรรถนะสากล บนพืน้ ฐานความเป็ นไทย
วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีความรู้ค่คู ุณธรรม จริ ยธรรม
๓.๒ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็ นผูใ้ ฝ่ เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓.๓ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีทกั ษะชีวิต ความสามารถในวิชาชีพ
๓.๔ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็ นไทย
๓.๕ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีภาวะผูน้ า
เป้าประสงค์ ๔
เป็ นหน่ วยเพือ่ เสริมสร้ างศักยภาพของมนุษย์และความยัง่ ยืนของชุมชน โดยการจัดการศึกษา
และการให้ บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความต้องการของสังคม
วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต ตลอดเวลา
จากทุกสถานที่ และมีรูปแบบการกระจายวิชาการอย่างหลากหลายและทัว่ ถึง
๔.๒ เพื่อร่ วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีต่อกัน
เป้าประสงค์ ๕
เป็ นองค์กรที่ใช้ หลักคุณธรรมควบคู่กบั การเป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ และมีทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถขับเคลือ่ นองค์กรให้ บรรลุวสิ ัยทัศน์
วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้มีระบบบริ หารจัดการที่มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเปิ ดโอกาสให้
ประชาคมมีส่วนร่ วมอย่างเหมาะสม
๕.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยให้มีความพร้อมสู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
๕.๓ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาได้อย่าง
ยัง่ ยืน

๕ . กลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ ๑ เป็ นหน่ วยวิทยบริการที่เน้ นวิจยั เพือ่ สร้ างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
อย่างมีคุณภาพ และนาไปสู่ การพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน ท้ องถิ่น ประเทศและภูมภิ าค
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
๑.๑ เพื่อผลิตบั ณฑิตสาขาศาสนาให้มี ๑.จัดระบบการได้มาซึ่งนักศึกษาทั้งที่เป็ นพระสงฆ์และประชาชน
คุณภาพ และมาตาฐานในระดับชาติ และ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ขยายการเติบโตของหน่วยวิทยบริ การ
๒.สร้างศักยภาพอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ทางศาสนา
อย่างต่อเนื่อง
ให้สามารถดูแลนักศึกษาเพื่อให้ได้งานวิจยั ที่มีคุณภาพระดับ
สากล
๓.มีกลไกในการกาหนดประเด็นวิจยั และการสร้างเครื อข่ายงาน
วิจยั เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งและลดความซ้ าซ้อน
๔. มีระบบประกันคุณภาพ และส่งเสริ ม/สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานงานวิจยั และการนาไปใช้ประโยชน์
๕. พัฒนาให้มีหอ้ งสมุดสารสนเทศที่มีท้งั เชิงปริ มาณและคุณภาพ
รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแหล่งอื่น ๆ
๑.๒ เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
และประชาชนให้มีการปฏิบตั ิศาสนธรรม
มากขึ้น และนาผลคือปฏิเวธไปสู่การ
เรี ยนการสอน การเผยแพร่ การบริ การ
วิชาการแก่ชุมชน

๑.กระตุน้ ให้มีการทาวิจยั อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดย
กาหนดให้การทาวิจยั
๒.มีระบบการสังเคราะห์และการบริ หารจัดการความรู้ โดยใช้
งานวิจยั เป็ นฐานไปสู่การทางานตามพันธกิจของหน่วยวิทย
บริ การ
๓.จัดให้มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ทาวิจยั อย่างเพียงพอ
๔.สนับสนุนให้มีการสร้างทีมนักวิจยั ของกลุ่มสาขาและเรื่ องต่างๆ
๕.มีระบบการพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถภาพทางด้าน
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง
๑.๓ เพื่อร่ วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ ๑. เพิ่มการระดมทุนวิจยั จากแหล่งทุนต่าง ๆ
เป็ นองค์ความรู้ มีคุณค่า และมีมลู ค่าเพิ่ม ๒ .สนับสนุนให้บุคลากรมีความร่ วมมือในการทาวิจยั กับสถาบัน
อันเป็ นการเพิม่ ความเข้าใจท้องถิน่
ทั้งในและต่างประเทศ
เสริ มสร้างคว ามเข้มแข็งของชุมชน และ ๓. ตั้งกองทุนวิจยั ของหน่วยวิทยบริ การ
ขยายผลสู่ระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ ๒ มีความเป็ นเลิศในสาขาศาสนา ในท้ องถิ่น และภูมภิ าค
วัตถุประสงค์
๒.๑ เพือ่ ผลักดันสาขาพุทธศาสตร์ และ
ปรัชญาให้ มคี วามเข้ มแข็งโดยมุ่งสู่ ความ
เป็ นเลิศได้ โดยเร็ว

๒.๒ เพือ่ สร้ างความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
อยู่ในบริบทสังคมที่เกีย่ วเนื่องกับภาคใต้

กลยุทธ์
๑.สร้างกระบวนการวิเคราะห์เพื่อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
กาหนดสาขาและกลุ่มวิจยั ที่จะพัฒนาสู่ความเข้มแข็งและความเป็ น
เลิศ
๒.กาหนดกลุ่มสาขาและกลุ่มวิจยั ที่จะพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ
๓.มีระบบสนับสนุนให้สาขาและกลุ่มวิจยั ที่ถึงเกณฑมาตรฐาน
สามารถพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศได้
๑.ส่งเสริ มการทาวิจยั เพื่อระบุปัญหาที่เป็ นโจทย์ในการจัดทาแผน
บริ บทวิจยั เกี่ยวกับภาคใต้
๒ .กาหนดแผนการพัฒนาการสร้างความเชี่ยวชาญของ
ศูนย์ที่ชดั เจน
๓.พัฒนากลุ่มนักวิจยั ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่เป็ นประเด็น
สาคัญในภาคใต้
๔.มีระบบสนับสนุนการสร้างความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่อยูใ่ น
บริ บทสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคใต้

เป้าประสงค์ที่ ๓ บัณฑิตของหน่ วยวิทบริการเป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคณ
ุ ธรรม มีทักษะ
ชีวติ มีสานึกสาธารณะ และมีสมรรถนะสากล บนพืน้ ฐานความเป็ นไทย
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
๑. สนับสนุนให้มีการบูรณาการ การเรี ยนรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม
๓.๑ เพือ่ สร้ างบัณฑิตให้ เป็ นผู้มคี วามรู้คู่
๒. ขยายกิจกรรมที่ให้นกั ศึกษารู้จกั ชุมชนให้มากขึ้น และนา
คุณธรรม จริยธรรม
ปัญหาของท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการเรี ยนการสอน การวิจยั
๓. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ น
คุณธรรม จริ ยธรรม ส่งเสริ ม เชิดชูอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะคุณธรรม
จริ ยธรรม และการเป็ นแบบอย่างที่ดี
๑. จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตามแนว
๓.๒ เพือ่ สร้ างบัณฑิตให้ เป็ นผู้ใฝ่ เรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ตลอดชีวติ
๒. จัดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ปลูกฝังวิธีการเรี ยนรู้
การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
๓. จัดหลักสูตรและ/หรื อกิจกรรมให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะด้านการ
บริ หารจัดการ และมีทกั ษะการสื่อสาร
๔. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ระบบการเรี ยน
การสอน
๑. สนับสนุนให้มีการจัดรายวิชา/กิจกรรมที่จะช่วยให้
๓.๓ เพือ่ สร้ างบัณฑิตให้ มที ักษะชีวติ
ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาสังคม หลักการจัดการ วิธีการคิด
ความสามารถในวิชาชีพที่ดี
อย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการแก้ปัญหา เพื่อ
นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรร
๒. สร้างหลักสูตรที่มีลกั ษณะเป็ นสหกิจศึกษา หรื อปรับปรุ ง
หลักสูตรให้มีความใกล้เคียงสภาพชุมชนและท้องถิ่น
๓. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มศักดิ์ศรี และความมีคุณค่าใน
ตนเองของนิสิต
๓.๔ เพือ่ สร้ างบัณฑิตให้ มสี มรรถนะสากล ๑. จัดหลักสูตรและ/หรื อกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทกั ษะ
ความเป็ นผูน้ า
บนพืน้ ฐานความเป็ นไทย
๒. จัดหลักสูตรและ/หรื อกิจกรรมให้เกิดการเรี ยนรู้ และใฝ่ รู้ใน
วิเทศกรณี ย ์ เข้าใจวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ เพื่อการ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมหลากวัฒนธรรม
๓. จัดหลักสูตรและ/หรื อกิจกรรมให้บณ
ั ฑิตมีความเข้มแข็ง

๓.๕ เพือ่ สร้ างบัณฑิตที่มภี าวะผู้นา

ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศ
๔. จัดหลักสูตรและ/หรื อกิจกรรมให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารในการเรี ยนรู้ ตลอดจนจัดโครงสร้างและวัฒนธรรม
๕. ส่งเสริ มให้นิสิตเข้าแข่งขันทางวิชาการอย่างกว้างขวางทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๖. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษใน
รู ปแบบต่าง ๆ
๗.สร้างให้นกั ศึกษามีความภูมิใจในความเป็ นไทย และสามารถ
ปรับใช้อย่างชาญฉลาด
๑. จัดให้มีหลักสูตรและการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน้ า
ของนิสิต
๒. ส่งเสริ มและพัฒนากิจกรรมที่เสริ มสร้างภาวะผูน้ าของนิสิต
๓. ส่งเสริ มและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรนิสิตทุกระดับ
๔. สร้างและพัฒนาเครื อข่ายในการพัฒนาภาวะผูน้ าของนิสิ
๕. ติดตามประเมินผลภาวะผูน้ าของบัณฑิต

เป้าประสงค์ที่ ๔ เป็ นหน่ วยวิทยบริการเพือ่ เสริมสร้ างศักยภาพของมนุษย์และความยัง่ ยืนของชุมชน โดยการจัด
การศึกษาและการให้ บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความต้องการของสังคม
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
๑.จัดให้มีการตรวจสอบความต้องการของชุมชน จัดเขตยุทธศาสตร์การ
๔.๑ เพือ่ เสริมสร้ างศักยภาพให้ ชุมชน
ให้บริ การและดาเนินการบริ การวิชาการด้วยการอบรมตามความต้องการของ
สามารถเ ข้ าถึงแหล่งความรู้ได้ ตลอดชีวติ
ตลอดเวลา จากทุกสถานที่ และมีรูปแบบการ ชุมชน
กระจายวิชาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง ๒. จัดให้มีระบบการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรและรู ปแบบ
การ จัดการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีระบบการให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการในพื้นที่
๓.ขยายระบบห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู้อื่นๆ และเปิ ดกว้างสู่ชุมชน
๔. เผยแพร่ ความรู้สู่ชุมชนด้วยการนาเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้ง
การจัดอบรม สัมมนา บรรยายทางวิชาการ
๕. จัดทาแผนปฏิบตั ิการด้านบริ การวิชาการรายปี และ
ประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอก
๖.สนับสนุนการผลิตสื่อการเรี ยนรู้ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
๗.จัดตั้งและพัฒนาหน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริ การวิชาการมี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
๔.๒ เพือ่ ร่ วมมือกับชุมชนและท้ องถิ่นบน ๑.จัดโครงสร้างและกิจกรรมที่เป็ นความร่ วมมือทางวิชาการ
ระหว่างศูนย์กบั ชุมชน และใช้ทรัพยากรและสื่อต่าง ๆ ของศูนย์
พืน้ ฐาน
เพื่อศึกษาและพัฒนาชุมชน
ของความเข้ าใจอันดีต่อกัน
๒.รวบรวมและเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมในชุมชนอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน

เป้าประสงค์ที่ ๕ เป็ นองค์กรที่ใช้ หลักคุณธรรมควบคู่กบั การเป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ และมีทรัพยากร
บุคคลที่สามารถขับเคลือ่ นองค์กรให้บรรลุวสิ ัยทัศน์
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
๕.๑ เพือ่ ให้ มรี ะบบบริหารจัดการที่มคี วาม ๑.สร้างระบบการทางานมุ่งสู่เป้ าหมายพันธกิจหลักเดียวกัน
และให้มีการประเมิน ตรวจสอบและรายงานที่เข้มข้น
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเปิ ดโอกาสให้
๒.มีระบบประชาสัมพันธ์และระบบการสื่อสารองค์กรที่มี
ประชาคมมีส่วนร่ วมอย่างเหมาะสม
ประสิทธิภาพ เพื่อเผยแพร่ สารสนเทศที่ชดั เจน ครบถ้วน
ถูกต้อง พอเพียง และทันเวลา โดยเน้นการสื่อสารสองทางและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
๓.มีระบบการงบประมาณ การเงินแบบมุ่งเน้นผลงานนาไปสู่
การรายงาน การตรวจสอบ และการประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔.ให้มีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งตามหลักของ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.สร้างความเข้าใจเรื่ ององค์กรแห่งการเรี ยนรู้ให้กบั บุคลากรทุก
๕.๒ เพือ่ พัฒนาบุคลากรของหน่ วยวิทย
ระดับ
บริการ ให้ มคี วามพร้ อมสู่ การเป็ น
๒.ส่งเสริ มการทางานที่นาหน่วยวิทยบริ การไปสู่องค์กรแห่งการ
องค์กรแห่ งการเรียนรู้
เรี ยนรู้
๓.ปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสานักต่อการเรี ยนรู้และแสวงหา
ปัญญา
๑.ลดข้อจากัดของความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และจัด
๕.๓ เพือ่ พัฒนาระบบและกลไกให้
กลไกที่เอื้อให้เกิดความร่ วมมือ โดยจัดระบบภารกิจความ
สามารถขับเคลือ่ นองค์กรไปสู่ การ
รับผิดชอบ และผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
พัฒนาได้ อย่างยัง่ ยืน
๒. ให้มีระบบและกลไกในการบริ หารการใช้ทรัพยากรอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม คุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพ

ส่ วนที่ ๓ แผนพัฒนาระยะที่ ๒ (๒๕๕๑-๒๕๕๔)
แผนพัฒนาระยะที่ ๒ ( ๒๕๕๑-๒๕๕๔)
๑. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. จัดตั้งวิทยาลัย จังหวัด ๑. กาหนดแผนพัฒนาในระยะ
สงขลา มหาวิทยาลัยมหา ๕ ปี
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒.จัดระบบบริ หารองค์กร
๓. การพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา

งาน/โครงการ
๑. จัดตั้งหน่วยวิทบริ การมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปี ๒๕๔๘
๒. พัฒนาหน่วยวิทยบริ การ
เป็ นห้องเรี ยน ปี ๒๕๕๒
๓. พัฒนาห้องเรี ยนเป็ น
วิทยาลัยสงฆ์ ปี ๒๕๕๔

กลยุทธ์หลัก
๑.ประชุมระดมความคิดของ
คณะสงฆ์
๒. ประชุมระดมความคิดเห็น
ของคณะกรรมการบริ หาร
๓.บรรจุไว้ในแผนพัฒนามหา
วิทยามหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยฯ
๔. จัดทาเอกสารการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามแนวของ
สมศ
๕. จัดตั้งอนุกรรมการฝ่ ายต่างๆ

ตัวชี้วดั
๑. แผนพัฒนาระยะที่
๒ หน่วยวิทยบริ การฯ
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้
ร่ วมระดมความคิดเห็น
๓. มีสถานที่ในการ
จัดตั้งตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
๔. มีคาสัง่ แต่งตั้ง
บุคลากรจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ
๕. มีการกาหนด
นโยบายไว้เป็ นลายลักอักษร
๖. มีผลการประเมิน
ตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไปทุก
มาตรฐาน

แผนพัฒนาระยะที่ ๒ ( ๒๕๕๑-๒๕๕๔)
ประเด็นยุทธศาสตร์
๒. การผลิตบัณฑิต

เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านพุทธ
ศาสตร์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
สาหรับฆราวาสเพื่อสนองความ
ต้องการของสังคม
๒.เพื่อผลิตบัณฑิตด้าน
สังคมศาสตร์สาขาวิชาบริ หารรัฐ
กิจสาหรับฆราวาส สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม
๓. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านครุ
ศาสตร์สาขาศาสนาปรัชญาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม
๔. เพื่อผลิตบัณฑิตด้าน
มนุษยศาสตร์สาขาวิชา ศาสนา
ปรัชญาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม

งาน/โครงการ
๑. โครงการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต คณะพุทธ
ศาสตร์ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนาสาหรับ
ฆราวาส ปี ๒๕๕๑
๒. โครงการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู
๓. โครงการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริ หาร
กิจการคณะสงฆ์
๔. โครงการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต คณะ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริ หาร
รัฐกิจสาหรับฆราวาส ปี
๒๕๕๒

กลยุทธ์หลัก
๑. ประชาสัมพันธ์รับจานวน
พระนิสิต นักศึกษา
๒. จัดกระบวนการเรี ยนการ
สอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จัดให้มีการฝึ กอบรม ศึกษาดู
งานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๓. ทุนการศึกษาที่มีความ
จาเป็ นด้านเศรษฐกิจ
๔.ส่งเสริ มให้นิสิตได้ริเริ่ ม
กิจกรรมการพัฒนาการเรี ยนรู้
ในสถาบันการศึกษา และ
เรี ยนรู้จากสังคมภายนอกอย่าง
เหมาะสม
๕. จัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่
สอดคล้องกับกระบวนการ
เรี ยนการสอน

ตัวชี้วดั
๑.ร้อยละ ๘๐ ของผูส้ มัคร
เข้ารับการศึกษา
๒.ร้อยละ ๘๐ ของผูส้ มัคร
ลงทะเบียนการศึกษา
๓.จานวนผูเ้ รี ยนที่มีความ
พึงพอใจต่อผูส้ อนในด้าน การ
วางแผนการสอน กระบวนการ
เรี ยนการสอน การนิเทศการ
สอนและการวัดประเมินผล
การสอน
๔. จานวนนิสิต นักศึกษา
พระภิกษุ สามเณร ฆราวาส
และพระสังฆาธิการที่เข้ารับ
การศึกษาในแต่ละหลักสูตร
๕. จานวนพระนิสิต
นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม

แผนพัฒนาระยะที่ ๒ ( ๒๕๕๑-๒๕๕๔) ต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๕. เพื่อผลิตนักศึกษาด้านวิชาชีพ
ครู สู่สงั คมอย่างมีคุณภาพ
๖. เพื่อพัฒนาพระสังฆาธิการและ
องค์กรสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ

งาน/โครงการ
๕. โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชา
การสอนพระพุทธศาสนาสาหรับ
ฆราวาส ปี ๒๕๕๓
๖. โครงการหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาสาหรับฆราวาส
ปี ๒๕๕๓

กลยุทธ์หลัก
๖. จัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๗. จัดห้องสมุดให้มีความ
ทันสมัยและเป็ นแหล่งค้นคว้า
หาข้อมูลทั้งด้านเอกสารด้วย
ระบบ IT

ตัวชี้วดั
๖. จานวนพระนิสิต นักศึกษา
เข้ารับบริ หารห้องสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. ผลการประเมินด้าน
ผลผลิตตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไป
ทุกมาตรฐาน

แผนพัฒนาระยะที่ ๒ ( ๒๕๕๑-๒๕๕๔)
ประเด็นยุทธศาสตร์
๓. การบริ การทาง
วิชาการและการบริ การ
แก่สงั คม

เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑.เพื่อบริ การวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่ชุมชน
๒.เพื่อพัฒนาหน่วยวิทยบริ การ
เป็ นเลิศในทางด้าน
พระพุทธศาสนาและศาสตร์อื่นๆ

งาน/โครงการ
๑.โครงการการปฎิบตั ิธรรม
วันหยุดราชาการสาหรับ
ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน
๒. โครงการอบรมนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
๓.โครงการพุทธบุตรกับการ
พัฒนาเยาวชน
๔. โครงการส่งครู สอน
ศีลธรรมสู่โรงเรี ยน
- แผนงานเสริ มสร้าง
จริ ยธรรมในการพัฒนาสังคม
- แผนงานส่งเสริ มศา
สนทายาทธรรมตาบล
- แผนงานสร้าง
เครื อข่ายเรี ยนรู้พุทธศาสนาสู่
ชุมชน

๑.
๒.
๓.

๔.
๕.

กลยุทธ์หลัก
โครงการ
ประชาสัมพันธ์หา
กลุ่มเป้ าหมาย
ขยายการบริ การ
วิชาการให้กบั ฆราวาส
เน้นการมีส่วนร่ วมมาก
ขึ้น
สร้างเครื อข่ายกับ
องค์กรอื่น
ฝึ กพระนิสิตให้มี
ประสบการณ์ดา้ นการ
เผยแผ่

ตัวชี้วดั
๑ เอกสารการประชาสัมพันธ์
๒.ร้อยละ ๕๐ ของ
โครงการที่ได้รับการ
อนุมตั ิ
๓.รายงานประจาปี
๔.แผนดาเนินงานตาม
โครงการ
๕. คาสัง่ แต่งตั้งบุคลากร
ดานเนินการ
๖. กลุ่มเป้ าหมาย
๗. ร้อยละ ๕๐ ของ
จานวนผูร้ ับบริ การ
๘. แบบประเมินผล

แผนพัฒนาระยะที่ ๒ ( ๒๕๕๑-๒๕๕๔)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
งาน/โครงการ
๔. ส่งเสริ มงานวิจยั และ ๑. เพื่อผลิตและส่งเสริ มการวิจยั
กรอบในการวิจยั ภายใน ๔ ปี
ผลิตเอกสารการสอน โดยใช้บุคลากรในสถาบันและ
หน่วยมุ่งเน้นการวิจยั ในด้าน
การสนับสนุนบุคลากรภายนอก
๑. วิจยั สถาบันเพื่อจัดทา
๒. เพื่อผลิตตาราในการให้บริ การ ข้อมูลการจัดการศึกษาในอนาคต
แก่พระนิสิตและฆราวาส
๒.วิจยั เพื่อส่งเสริ มชุมชนตาม
๓. เพื่อบริ การงานวิจยั แก่ชุมชน
แนวคิดวิถีพทุ ธ
๓.วิจยั เชิงนโยบายเพื่อใช้
หลักพุทธธรรมนาสังคม
๔. วิจยั เพื่อเสริ มสร้างความ
เข้าใจระหว่างพุทธธรรมกับ
ศาสตร์สมัยใหม่

กลยุทธ์หลัก
๑กาหนดแผนปฎิบตั ิการ
ประจาปี
๒. สร้างเครื อข่ายในการวิจยั
๓.อบรมสัมมนาความรู้ดา้ นการ
วิจยั และการผลิตตารา
๓.งบประมาณสนับสนุน
งานวิจยั
๔.กาหนดกรอบในการวิจยั
๕.เอกสารประกอบการวิจยั

ตัวชี้วดั
๑. แผนปฎิบตั ิการ
ประจาปี
๒.จานวนอาจารย์
ผูท้ าการวิจยั
๓.งบประมาณในการทา
การวิจยั
๔. จานวนตาราหรื อ
งานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
๕.ร้อยละ ๕๐ จานวน
ของผูบ้ ริ โภคงานวิจยั
๖.จานวนการเผยแผ่
งานวิจยั

แผนพัฒนาระยะที่ ๒ ( ๒๕๕๑-๒๕๕๔)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๕ . ส่งเสริ มและอนุรักษ์ ๑. เพื่อส่งเสริ มและอนุรักษ์ภูมิ
ศิลปวัฒนธรรม
ปัญญาและภูมิธรรมด้าน
วรรณกรรม สถาปัตยกรรม
จิตรกรรม ปติมากรรม หัตถกรรม

งาน/โครงการ
๑.โครงการปฎิบตั ิธรรมวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา
๒.โครงการปฎิบตั ิธรรม
ประจาปี สาหรับพระนิสิต
๓.สนับสนุนกิจกรรมชุมชน
๔.สนับสนุนศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

กลยุทธ์หลัก
๑.กาหนดแผนปฎิบตั ิการ
ประจาปี
๒.ประชาสัมพันธ์
๓. การอุปถัมภ์จากพระ
สังฆาธิการ
๔. สร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน

ตัวชี้วดั
๑.โครงการ
๒.จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
๓.จานวนพระวิทยากร
๔.ผูใ้ ห้การอุปถัมภ์
๕.สถานที่ในการจัด
๖.จานวนกิจกรรม

แผนระบบการจัดหาและพัฒนาบุคลากร
หน่วยวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดสงขลาประมาณความต้องการด้านกาลังคนตามภารกิจความระบผิดชอบของแต่ละส่วนงาน
ตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. จึงกาหนดแนวทางการจัดหาและพัฒนาบุคลากรตามโครงสร้างการบริ หารออกเป็ น ๓
ฝ่ าย คือ ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายพัฒนาและวางแผน ฝ่ ายวิชาการ มีบุคลกรในการดาเนินงานจานวน ๑๐ รู ป/คน ซึ่งแต่ละฝ่ ายมีการแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ ายละ ๑๐ รู ป/คนเพื่อ
พิจารณาในการบริ หารจัดการ ในด้านภาระงานฝ่ ายบริ หารมีภาระงาน ๑๐ ภาระงาน ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนมีภาระงาน ๒ ภาระงาน ฝ่ ายวิชาการมีภาระงาน ๗ ภาระ
งานที่ตอ้ งรับผิดชอบตลอดปี การศึกษา โดยบุคลากรแต่ละฝ่ ายได้รับการแต่งตั้งโดยได้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย ในส่วนของอาจารย์ประจา
และอาจารย์พิเศษที่ทาการสอนคัดเลือกจากผูม้ ีประสบการณ์การสอนและเรี ยนจบตรงสาขาในภาควิชาที่สอน
จากแนวทางดังกล่าวสามารถคาดประมาณทั้งในส่วนของอาจารย์และนิสิตจึงได้กาหนดแนวทางการจัดหาและพัฒนาไว้ดงั นี้
๑ ตารางการเพิ่มของอาจารย์ประจา
หน่วยวิทยบริ การ มจร
จานวนที่ตอ้ งการเพิ่ม
๒๕๕๐
จังหวัดสงขลา
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
คณะพุทธศาสตร์
จานวนนิสิตชั้นปี ที่ ๑ – ๓
๓๘
๖๐
๘๐
๑๐๐
๑๒๐
๑๔๐
สาขาวิชาศาสนา
- จานวนเพิ่มอาจารย์ประจา
๒
๑
๑
๑
๑
๑
สาขาวิชาศาสนา
-จานวนนิสิตชั้นปี ที่ ๑
๒๒
๔๗
๗๒
๙๗
๑๒๒
๑๔๗
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
- จานวนเพิ่มอาจารย์ประจาสาขา
๒
๑
๑
๑
๑
พระพุทธศาสนา

รวม
๕๓๘
๗
๕๐๗
๖

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
สาหรับฆราวาส
จานวนนิสิต ๒๕ คน
-จานวนอาจารย์ ๒
รู ป/คน
คณะสังคมศาสตร์
จานวนนิสิตชั้นปี ที่
๑ สาขาวิชาบริ หาร
รัฐกิจ (สาหรับ
ฆราวาส) จานวน
นิสิต ๒๕ คน
- จานวนอาจารย์ ๒
รู ป/คน

คณะครุ ศาสตร์
จานวนนิสิตชั้นปี ที่ ๑
สาขาวิชาการสอน
พระพุทธศาสนา
จานวนนิสิต ๒๕ รู ป
- จานวนอาจารย์ ๒
รู ป/คน

คณะมนุษยศาสตร์
จานวนนิสิตชั้นปี ที่
๑ สาขาวิชาจิตวิทยา
จานวนนิสิต ๒๕ รู ป
- จานวนอาจารย์ ๒
รู ป/คน

๒ ตารางการเพิ่มของเจ้าหน้าที่
หน่วยวิทยบริ การ มจร จังหวัดสงขลา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิจยั
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
เจ้าหน้าทีพสั ดุ
เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต
เจ้าหน้าที่นกั การ

ปี ๒๕๕๐

๒๕๕๑

จานวนที่ตอ้ งการเพิ่ม
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑

๒๕๕๕

รวม
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

แผนการก่อสร้ างอาคารสถานที่
หน่วยวิทยบริ การได้ใช้สถานที่วดั หงษ์ประดิษฐารามเป็ นสถานที่จดั การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดย พระ ปริ ยตั ิวรานุกลู เจ้าอาวาสได้อาคารทั้งหมดแก่คณะ
สงฆ์โดยใช้อาคารเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมใช้ดาเนินการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่คณะสงฆ์การบริ หารจัดการมีงบประมาณในการดาเนินการจากคณะสงฆ์ องค์กรต่างๆ
งบประมาณจากเทศบาลนครหาดใหญ่ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสงขลา จากมูลนิธิต่างๆจึงกาหนดแผนพัฒนาที่จะพัฒนาหน่วยวิทยบริ การเป็ นห้องเรี ยนและวิทยาลัย
สงฆ์ตามลาดับดังต่อไปนี้
แสน : หน่วย
งบประมาณที่ตอ้ งใช้ /ปี งบประมาณ
รายการ
จานวนห้อง
รวม
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๑.ห้องเรี ยน
๘
๑.๐๐
๑.๐๐
๒.ห้องคอมพิวเตอร์
๑
๑.๐๐
๑.๐๐
๓.ห้องปฎิบตั ิการทางภาษา
๑
๑.๐๐
๑.๐๐
๔.ห้องประชุม
๑
๑.๐๐
๑.๐๐
๕.ห้องปฎิบตั ิธรรม
๑
๑.๐๐
๑.๐๐
๖.ห้องธุรการ
๑
๑.๐๐
๑.๐๐
๗.ห้องผูบ้ ริ หาร
๑
๑.๕๐
๑.๕๐
๘.ห้องสมุด
๑
๙.ห้องพักอาจารย์
๑
๒.๕๐
๒.๕๐
๑๐.ห้องกิจการนิสิต
๑
๑๑.ห้องรับรอง
๑
๑.๐๐
๑.๐๐

๑๒.ห้องวิจยั

๑

๑.๐๐

๑๙

๔.๐๐

๑.๐๐
๑.๐๐

๒.๐๐

๕.๐๐

-

๑๒.๐๐

แผนการจัดหาครุภัณฑ์
หน่วยวิทยบริ การมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา มีเป้ าหมายในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
พัฒนาไปสู่การเป็ นห้องเรี ยนและวิทยาลัยสงฆ์สามารถเชื่อมต่อเครื อข่ายกับสถาบันใกล้เคียงจึงจาเป็ นต้องพัฒนาและการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ ดังต่อไปนี้
แสน : หน่วย
รายการ
งบประมาณที่ตอ้ งใช้/ปี งบประมาณ
รวม
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
พัฒนาฐานข้อมูล
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๕.๕๐
ระบบงานบัญชี
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๕.๐๐
ระบบห้องสมุด
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๕๐
๒.๐๐
๖.๕๐
ระบบบริ หาร
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๕.๐๐
ระบบประกัน
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๕๐
๕.๕๐
ระบบงานวิชาการ/วิจยั
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๕๐
๒.๐๐
๒.๕๐
๘.๐๐
รวม
๖.๐๐
๖.๐๐
๖.๕๐
๘.๐๐
๙.๐๐
๓๕.๕๐

แผนการจัดหางบประมาณ
ก. เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แสน : หน่วย
งบประมาณที่ตอ้ งการ

แผนงาน/หมวดเงิน

๑. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
งบจัดการศึกษา
- งบดาเนินการ
- งบลงทุน
รวม
๒. แผนงานวิจยั ผลิตตารา
งบการวิจยั /ตารา
- งบดาเนินการ
- งบลงทุน
รวม
๓. แผนงานบริ การวิชาการแก่สังคม
งบงานบริ การวิชาการแก่สังคม
- งบดาเนินการ
- งบลงทุน
รวม
๔. แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
งบทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
- งบดาเนินการ
- งบลงทุน
รวม
๕. แผนพัฒนาหน่วยวิทยบริ การฯ
งบพัฒนาระบบบริ หาร
- งบดาเนินการ
- งบลงทุน
รวม

เพิ่ม ปี งบประมาณ
๒๕๕ ๒๕๕ ๒๕๕
๑
๒
๓

๒๕๕
๔

๒๕๕
๕

๐.๑๕ ๐.๒๐
๒.๐๕ ๒.๑๐
๒.๒๐ ๒.๓๐

๐.๒๕
๒.๑๕
๒.๔๐

๐.๓๐
๒.๒๐
๒.๕๐

๐.๓๕ ๑.๒๕
๒.๒๕ ๑๐.๗๕
๒.๖๐ ๑๒.๐๐

๐.๑๐
๐.๒๐
๐.๓๐

๐.๑๕
๐.๒๕
๐.๔๐

๐.๒๐
๐.๓๐
๐.๕๐

๐.๒๕
๐.๓๕
๐.๖๐

๐.๓๐
๐.๔๐
๐.๗๐

๑.๐๐
๑.๕๐
๒.๕๐

๐.๕๐
๑.๐๕
๑.๕๕

๐.๕๕
๑.๑๐
๑.๖๕

๐.๖๐
๑.๑๕
๑.๗๕

๐.๖๕
๑.๒๐
๑.๘๕

๐.๗๐
๑.๒๕
๑.๙๕

๓.๐๐
๕.๗๕
๘.๗๕

๐.๑๕ ๐.๒๐
๐.๒๕ ๐.๓๐
๐.๔๐ ๐.๕๐

๐.๒๕
๐.๓๕
๐.๖๐

๐.๓๐
๐.๔๐
๐.๗๐

๐.๓๕
๐.๔๕
๐.๘๐

๑.๒๕
๑.๗๕
๓.๐๐

๐.๗๕
๐๙.๗
๕
๑๐.๕๐

๓.๒๕
๔๘.๒
๕
๕๑.๕๐

๐.๕๕ ๐.๖๐ ๐.๖๕ ๐.๗๐
๐๙.๕ ๐๙.๖๐ ๐๙.๖๕ ๐๙.๗๐
๕
๑๐.๑๐ ๑๐.๒๐ ๑๐.๓๐ ๑๐.๔๐

รวม

ข. เงินอุดหนุนจากหน่วยวิทยบริ การมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
แสน : หน่วย
แผนงาน/หมวดเงิน
งบประมาณที่ตอ้ งการ
เพิ่ม ปี งบประมาณ
๒๕๕ ๒๕๕ ๒๕๕ ๒๕๕ ๒๕๕ รวม
๑
๒
๓
๔
๕
๑. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
งบจัดการศึกษา
- งบดาเนินการ
๐.๕๕ ๐.๖๐ ๐.๖๕ ๐.๗๐ ๐.๗๕ ๓.๒๕
- งบลงทุน
๑.๕๕ ๑.๖๐ ๑.๖๕ ๑.๗๐ ๑.๗๕ ๘.๒๕
รวม
๒.๑๐ ๒.๒๐ ๒.๓๐ ๒.๔๐ ๒.๕๐ ๑๑.๕๐
๒. แผนงานวิจยั ผลิตตารา
งบการวิจยั /ตารา
- งบดาเนินการ
๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ ๐.๓๐ ๑.๐๐
- งบลงทุน
๐.๒๐ ๐.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๓๕ ๐.๔๐ ๑.๕๐
รวม
๐.๓๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๖๐ ๐.๗๐ ๒.๕๐
๓. แผนงานบริ การวิชาการแก่สังคม
งบงานบริ การวิชาการแก่สังคม
- งบดาเนินการ
๐.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๓๕ ๐.๔๐ ๐.๔๕ ๑.๗๕
- งบลงทุน
๐.๕๕ ๐.๖๐ ๐.๖๕ ๐.๗๐ ๐.๗๕ ๓.๒๕
รวม
๐.๘๐ ๐.๙๐ ๑.๐๐ ๑.๑๐ ๑.๒๐ ๕.๐๐
๔. แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
งบทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
- งบดาเนินการ
๐.๑๓ ๐.๑๘ ๐.๒๓ ๐.๒๘ ๐.๓๓ ๑.๑๕
- งบลงทุน
๐.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๓๕ ๐.๔๐ ๐.๔๕ ๑.๗๕
รวม
๐.๓๘ ๐.๔๘ ๐.๕๘ ๐.๖๘ ๐.๗๘ ๒.๙๐
๕. แผนพัฒนาหน่วยวิทยบริ การฯ
งบพัฒนาระบบบริ หาร
- งบดาเนินการ
๑.๒๑ ๑.๒๖ ๑.๓๑ ๑.๓๖ ๑.๔๑ ๖.๕๕
- งบลงทุน
๓.๐๕ ๓.๑๐ ๓.๑๕ ๓.๒๐ ๓.๒๕ ๑๕.๗
๕
รวม
๔.๒๖ ๔.๓๖ ๔.๔๖ ๔.๕๖ ๔.๖๖ ๒๒.๓
๐

ค. รวมงบประมาณทั้งสิ้ น
แสน : หน่วย
งบประมาณที่ตอ้ งการ

แผนงาน/หมวดเงิน

๑. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
งบจัดการศึกษา
- งบดาเนินการ
- งบลงทุน
รวม
๒. แผนงานวิจยั ผลิตตารา
งบการวิจยั /ตารา
- งบดาเนินการ
- งบลงทุน
รวม
๓. แผนงานบริ การวิชาการแก่สังคม
งบงานบริ การวิชาการแก่สังคม
- งบดาเนินการ
- งบลงทุน
รวม
๔. แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
งบทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
- งบดาเนินการ
- งบลงทุน
รวม
๕. แผนพัฒนาหน่วยวิทยบริ การฯ
งบพัฒนาระบบบริ หาร
- งบดาเนินการ

เพิ่ม ปี งบประมาณ
๒๕๕ ๒๕๕ ๒๕๕
๑
๒
๓

๒๕๕
๔

๒๕๕
๕

รวม

๐.๗๐
๓.๖๐
๔.๓๐

๐.๘๐
๓.๗๐
๔.๕๐

๐.๙๐
๓.๘๐
๔.๗๐

๑.๐๐
๓.๙๐
๔.๙๐

๑.๑๐
๔.๐๐
๕.๑๐

๔.๕๐
๑๙.๐๐
๒๓.๕
๐

๐.๒๐
๐.๔๐
๐.๖๐

๐.๓๐
๐.๕๐
๐.๘๐

๐.๔๐
๐.๖๐
๑.๐๐

๐.๕๐
๐.๗๐
๑.๒๐

๐.๖๐
๐.๘๐
๑.๔๐

๒.๐๐
๓.๐๐
๕.๐๐

๐.๗๕ ๐.๘๕
๑.๖๐ ๑.๗๐
๒.๓๕ ๒.๕๕

๐.๙๕
๑.๗๕
๒.๗๐

๑.๐๕
๑.๘๕
๒.๙๐

๑.๑๕
๑.๙๕
๓.๑๐

๔.๗๕
๘.๘๕
๑๓.๖๐

๐.๒๘ ๐.๓๘
๐.๕๐ ๐.๖๐
๐.๗๘ ๐.๙๘

๐.๔๘
๐.๗๐
๑.๑๘

๐.๕๘
๐.๘๐
๑.๓๘

๐.๖๘
๐.๙๐
๑.๕๘

๒.๔๐
๓.๕๐
๕.๙๐

๑.๗๖

๑.๙๖

๒.๐๖

๒.๑๖

๙.๘๐

๑.๘๖

รวม

งบลงทุน

๑๒.๖
๐
๑๔.๓
๖

๑๒.๗
๐
๑๔.๕
๖

๑๒.๘
๐
๑๔.๗
๖

๑๒.๙๐ ๑๓.๐๐ ๖๔.๐๐
๑๔.๙๖ ๑๕.๑๖ ๗๓.๘
๐

ส่ วนที่๔
กลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหน่วยวิทยบริ การ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ หน่วยวิทยบริ การมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลามีแนวทางการดาเนินงานให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
๖.๑ นาเสนอคณะกรรมการหน่วยวิทยบริ การเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมตั ิ
ใช้แผนพัฒนาหน่วยวิทยบริ การ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารในช่วงแผนพัฒนาระยะที่ ๒ ( ๒๕๕๑
– ๒๕๕๔)
๖.๒ นาแผนพัฒนาสู่การปฎิบตั ใิ ห้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบและยึดถือเป็ นแนว
ปฎิบตั ิ
๖.๓ นาแผนพัฒนาระยะที่ ๒ ไปแตกเป็ นแผนพัฒนาประจาปี
๖.๔ พัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จของการ
พัฒนาในทุกด้าน
๖.๕ มีการปรับแผนพัฒนาหน่วยวิทยบริ การเป็ นระยะๆ ให้สอดคล้องกับสภาพของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อม
๖.๖ ส่งเสริ มการทาฐานข้อมูล และการพัฒนาเครื อข่ายข้อมูล ให้สามารถเรี ยกใช้ได้ทนั ที
เมื่อต้องการใช้ในการบริ หารประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริ หาร

