ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของหน่ วยวิทยบริการ มจร. สงขลา ระยะที่ 2
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
แผนงาน

ความเป็ นเลิศในการ
พัฒนามนุษย์และสังคม
การพัฒนาคุณภาพคน
และองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้
- แผนงานพัฒนา
หลักสู ตร
- แผ นงานการ
พัฒนาการเรี ยนการ
สอน

จัดการศึกษามีคุณภาพ
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและการวิจยั
- แผนงานพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุดเพื่อ
สนับสนุนการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั
- แผนงานพัฒนา
ระบบงานทะเบียนและ
วัดผลในรู ปแบบ (ICT :
Information
Communications
Technology)
- แผนงานการพัฒนา
ความรู ้ดา้ นงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์
- แผนงานบูรณาการ
งานวิจยั ทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นระดับ
ภูมิภาค

บริ การวิชาการความเสมอ
ภาค สันติภาพ และภราดร
การสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
และพัฒนาภูมิปัญญาบูรณา
การ
- แผนงานพัฒนาเครื อข่าย
ความร่ วมมือทางวิชาการและ
วิจยั
- แผนงานพัฒนาฐานความรู ้
และศักยภาพการบริ การ
วิชาการและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
- แผนงานสนับสนุนกิจการ
คณะสงฆ์
- แผนงานพัฒนาการบริ การ
วิชาการและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
- แผนงานพัฒนาแหล่งการ
เรี ยนรู ้ดา้ นพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

บริ หารดีอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- การปรับโครงสร้างการบริ หารจัดการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

- การจัดตั้งและพัฒนาห้องเรี ยน

- แผนงานพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
องค์กร
- แผนงานพัฒนาและบริ หารจัดการ
ระบบแผนในทุกระดับ
- แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริ หาร
- แผนงานการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
- แผนงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิง
รุ ก
- แผนงานพัฒนาระบบงบประมาณ
การเงินและการบัญชี
- แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริ การ
- แผนงานพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการ
ดาเนินงาน
- แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้คู่
คุณธรรม

- แผนงานจัดตั้งห้องเรี ยนจังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- แผนงานพัฒนาระบบสาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อม

แผนปฎิบตั ิการประจาปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริ การ จังหวัดสงขลา สอดคล้องแผนพัฒนาระยะที่ 2 (พ.ศ.2551-2555
2551-2555))
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ด้าน
SAR
ตัวบ่งชี้ผลการปฎิบตั ิงาน
โครงการปี 2553
มจร. /ส.ม.ศ /ส.ก.อ.
ตามแผนกลยุทธ์
1. พัฒนาการเรี ยน องค์ประกอบที่ 2 ด้านการเรี ยนการสอน ส.ก.อ.
ตัวบ่งชี้ ส.ก.อ.
1. โครงการพัฒนา
การสอน
จัดการเรียนการสอนให้ ผ้ เู รียนมีความรู้ในวิชาชีพและเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เน้ น
กิจกรรมเสริม
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต ส.ก.อ.
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้ น หลักสู ตร
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดยนักศึกษาเพื่อให้ นักศึกษาได้ พัฒนาร่ างกาย อารมณ์
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
2. โครงการ พัฒนา
สั งคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ แก่ ความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการวิเคราะห์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มี
คณาจารย์
และสื่ อสารและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โครงการหรือกิจกรรมที่
3. โครงการพัฒนาสื่ อ
สนับสนุนการพัฒนา
และเทคโนโลยี
หลักสู ตรและการเรียนการ สารสนเทศ
สอนซึ่งบุคคล องค์กร
4. โครงการEnglish
มาตรฐานที่ 6 ด้านหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอน ส.ม.ศ./มจร.
และชุมชนภายนอกมีส่วน Cams / ทักษะด้ าน
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอนที่ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร่ วม
ภาษาอังกฤษ
เน้ นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้ องการตลอดจนการใช้ เทคนิคและอุปกรณ์ การสอนที่หลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มี
มีการประเมินผลการเรียน การสอนตามสภาพจริงและมีการใช้ ประโยชน์ จากผลการประเมินในการ
กระบวนการส่ งเสริมการ
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการระดมทรัพยากรด้ านบุคคลสถานที่ งบประมาณ และสิ่ งอานวยความสะดวก ปฎิบัติตามจรรยาบรรณ
ความร่ วมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบันในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตร และกิจกรรมการศึกษา
วิชาชีพของคณาจารย์
เพื่อให้ การจัดการศึกษามีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบ
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพ ส.ม.ศ./ มจร.
กลไกสนับสนุนให้ อาจารย์

แผนงาน/กิจกรรม
- จัดทาเอกสาร /สื่ อ
ประกอบการเรี ยนการ
สอน
- จัดสร้างระบบ
เครื อข่ายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดทากิจกรรม
เสริ มหลักสู ตร
- จัดอบรม/กิจกรรม
ด้านภาษา
- จัดการเรี ยนการ
สอนซ่ อมเสริ ม
- ศึกษานอกสถานที่
- จัดตั้งชมรม ธรรม
วาทศิลป์ เพื่อฝึ ก ความรู ้
ความสามารถของพระ
นิสิต

ระบบการประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่ อเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้

ประจาทาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการ
บริการแก่ นักศึกษาด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ ส.ม.ศ / มจร.
ตัวบ่งชี้ที่ 6.10 มีการ
บริหารจัดการทรั พย์กร
การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.12 มี การ
พัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.13 มีการ
ให้ คาปรึกษา และการแนะ
แนวการศึกษาแก่ นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 6.14 ระบบ
และกลไกในการ
คัดเลือกนิสิตเข้ าศึกษา

- จัดให้มีการ
ประเมินผลการเรี ยน
การสอนของอาจารย์
ประจาวิชา
- จัดให้มีการนิเทศ
อาจารย์ผสู ้ อน
- จัดระบบแฟ้ ม
สะสมผลงาน
- จัดระบบแนะแนว
การศึกษา
- จัดระบบการ
คัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา
- จัดบอร์ ดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน
- จัดซื้ อหนังสื อตรง
ตามสาขาวิชาที่เปิ ดทา
การเรี ยนการสอน
- จัดทาระบบค้นคว้า
หนังสื อ
- จัดระบบการ
ประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระบบ
และกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้ เกิด
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่ อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่
7.2
ประสิ ทธิผลการ
ดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

การศึกษา
- ปรับปรุ งระบบ
ห้องสมุด

2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพพนักงานและองค์กร
ด้าน
2. กระบวนการบริ หารจัดการ
องค์กร

SAR
มจร. / ส.ม.ศ / ส.ก.อ.
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ ส.ก.อ.
กาหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ์ แผนดาเนินงาน และมีการ
กาหนดตัวบ่ งชี้หลักเพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผน
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หาร
และการจัดการ ส.ก.อ.
สถาบันอุดมศึกษาต้ องให้
ความสาคัญการบริหารจัดการ โดย
มีคณะกรรมการในการทาหน้ าที่
กากับดูแลการทางานของ
สถาบันการศึกษาให้ มีประสิ ทธิภาพ
ปัจจัยที่ส ถาบันอุดมศึกษาจะทา

ตัวบ่งชี้ผลการปฎิบตั ิงานตามแผนกลยุทธ์

โครงการปี 2553

ตัวบ่งชี้ของ ส.ก.อ.
โครงการพัฒนาทักษะการบริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กาหนดปรัชญาหรือปณิธาน สานักงาน
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนินงาน
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 หน่ วยงานใช้ หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุก
ระดับงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกการจัดสรร
การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เป็ นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ของ ส.ม.ศ. / มจร.
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ที่

แผนงาน/กิจกรรม
- จัดทาปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
- จัดทาประเมินผลงานผูบ้ ริ หาร
- จัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
- จัดการประกันคุณภาพภายใน
องค์กร
- จัดอบรมสัมมนาบุคลากร
- จัดระบบบัญชีและงบประมาณ
- ศึกษานอกสถานที่
- จัดทาแผนงบประมาณประจาปี
- จัดทาแผนปฎิบตั ิการประจาปี
- รายงานผลการปฎิบตั ิงานประจาปี
- จัดระบบการบริ หารงาน
- จัดทา port folio เจ้าหน้าที่แต่ละ
ฝ่ าย
- จัดป ระชุมเจ้าหน้าที่ประจาทุก
เดือน
- จัดระบบการประเมินผลงานของ

หน้ าที่บริหารจัดการให้ มีคุณภาพ
ได้ แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้ อมูล การบริหารความเสี่ ยง
การบริหารเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อ
สั มฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ โดยใช้ หลักการบริหารจัดการ
บ้ านเมืองและสั งคมที่ดี
good
governance
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ ส.ก.อ.
การเงินและงบประมาณเน้ น
ความโปร่ งใส ความถูกต้ อง ใช้ เม็ด
เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิ ทธิภาพเกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ส.ก.อ.
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในเป็ นการพัฒนาคุณภาพของ

ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะท้ อน
นโยบาย ปรัชญา และวัตถุประสงค์นาไปสู่
เป้าหมายของการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ ที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ชาติ

หน่วยวิทยบริ การ
- จัดระบบสวัสดิการพนักงาน
- จัดทาระบบบันทึกรายการ
บริ หารงานประจาวันหน่วยวิทยบริ การ

สถา บัน โดยต้ องครอบคลุมทั้ง
ปัจจัยนาเข้ า กระบวนการ ผลผลิต
อย่างต่ อเนื่อง และมีกระบวนการ
จัดการความรู้ เพื่อให้ เกิดนวัตกรรม
ด้ านการประกันคุณภาพภายในที่
เป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร ส.ม.ศ./ มจร.
การบริหารและการจัด
การศึก ษาที่ประชาคมในและนอก
สถาบันและผู้เกี่ยวข้ องมีส่วนร่ วม
ตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล
เน้ นการกระจายอานาจ กากับด้ วย
นโยบาย การวางแผน ภาวะผู้นา
ของผู้บริหาร

3) ยุทธศาสตร์ การบริ การวิชาการ
ด้าน
3. ด้านบริ การวิชาการ

SAR
มจร. / ส.ม.ศ / ส.ก.อ.
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การ
ทางวิชาการแก่สังคม ส.ก.อ.
การบริการวิชาการแก่ ชุมชน สั งคม
และประเทศชาติ ในรูปแบบต่ างๆ
ตามความถนัดและในด้ านที่สถาบัน
มีความเชียวชาญเช่ นการจัดสั มมนา
ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามของ
สั งคมหรือชี้แนะสั งคม ตลอดจน
การสร้ างเครือข่ ายกับองค์กรต่ างๆ
มาตรฐานที่ 3 การบริ การ
วิชาการและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส.ม.ศ. / มจร.
การให้ บริการวิชาการและการเผย
แผ่ พระพุทธศาสนา เพื่อสร้ างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สั นติภาพ และ
ความเข็มแข็งของคณะสงฆ์ สั งคม
ชุมชน และประเทศชาติตลอดจน
การส่ งเสริมบทบาททางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ผลการปฏิบตั ิงานตามแผนกลยุทธ์
ตัวบ่งชี้ของ ส.ก.อ.
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแก่ สังคมตามเป้าหมายของ
สถาบัน
ตัวบ่งชี้ของ ส.ม.ศ / มจร.
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ร้ อยละของกิจกรรม/
โครงการ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาและ
บริการวิชาการแก่ คณะสงฆ์ สั งคม ชุมชนที่
ตอบสนองความต้ องการการพัฒนาและ
เสริมสร้ างสั นติภาพและความร่ วมมือของ
องค์กรทางพระพุทธศาสนาและองค์กรอื่นๆ

โครงการปี 2553
1. โครงการประชาสั มพันธ์
2. โครงการส่ งพระนิสิตปฏิบัติงาน
ประจาปี
3. โครงการส่ งพระนิสิตออกอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน
4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่
คณาจารย์และองค์กรภายนอก
5. โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน

แผนงาน/กิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์การศึกษา
- จัดอบรมเชิงปฎิบตั ิการ “ การ
พัฒนาการเรี ยนการสอนแบบ
พัฒนาสมอง BBL”
- ติตตามการปฎิบตั ิศาสนกิจของ
นิสิต
- ติตตามการปฎิบตั ิงานการทางาน
ภาคฤดูร้อนของนิสิต
- จัดประชุมคณะกรรมการบริ หาร
โครงการพระสอนศีลธรรมฯ
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานพระสอน
ศีลธรรมประจาเขตการศึกษา
- จัดอบรมสัมมนาพระสอน
ศีลธรรมฯ
- ติดตามการปฎิบตั ิงานพระสอน
ศีลธรรม 3 จังหวัด

ด้ านพระพุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาสั งคม
และแหล่ งเรียนรู้
3) ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการวิจยั และการผลิตสื่ อการสอน

ด้าน
4. การส่ งเสริ มการวิจยั

SAR
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั ส .
ก.อ.
สถาบันการศึกษามีพันธกิจในการ
ดาเนินการวิจัยเพื่อให้ ได้ ผลงานวิจัย
และงานสร้ างสรรค์ที่เกิดประโยชน์
การวิจัยจะประสบความสาเร็จและ
เกิดประโยชน์ จาเป็ นต้ องมี
ส่ วนประกอบที่สาคัญสามประการ
คือ
1. ต้ องมีแผนการวิจัย มี
ระบบกลไกตลอดจนทรัพยากร
สนับสนุนการวิจัย
2. คณาจารย์มีส่ว นร่ วมใน

ตัวบ่งชี้ผลการปฏิบตั งานตามแผนกลยุทธ์
โครงการปี 2553
ตัวบ่งชี้ของ ส.ก.อ.
1. โครงการอบรมพัฒนาการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีระบบและกลไกในการ
และผลิตงานวิจัย
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
2. โครงการอบรมพัฒนาการเขียน
สร้ างสรรค์
ตาราประกอบการสอนและเอกสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการ
ประกอบการสอน
ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอก
ตัวบ่งชี้ของ ส.ม.ศ / มจร.
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนการวิจัยและ
งานสร้ างสรรค์จากภายในสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2. 6 มีระบบการบริหาร

แผนงาน/กิจกรรม
- จัดอบรมบุคลากรการเขียนงานวิจยั
- จัดอบรมการเขียนตาราประกอบการ
สอน
- วิจยั ประจาหน่วยวิทยบริ การจานวน
2 เรื่ อง
- ผลิตเอกสารประกอบการเรี ยนการ
สอน จานวน 4 รายวิชา
- จัดอบรมวิจยั ชั้นเรี ยน

การวิจัยอย่างเข้ มแข็งและบูรณาการ งานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
งานวิจัยกับกระบวนการเรียนการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีการบูรณาการงานวิจัย
สอน
และงานสร้ างสรรค์กับการเรียนการสอน
3. ผลงานวิจัยมีคุณภาพมี
ประโยชน์ สนองกลยุทธ์ ของชาติและ
มีการเผยแผ่ อย่างกว้ างขวาง
มาตรฐานที่ 2 ด้ านงานวิจัยและ
งานสร้ างสรรค์ ส.ม.ศ / มจร.
ผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์เป็ น
งานนวัตกรรมนาไปสู่ การ
สร้ างสรรค์และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่เชี่ยวชาญ

5) ยุทธศาสตร์ การทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ด้ าน
4. การทานุบารุ งศาสนาและ
วัฒนธรรม

SAR
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ส.ก.อ.
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมถือ
เป็ นพันธกิจมหาวิทยาลัยที่เน้ รการ
บริการส่ งเสริมการฟื้ นฟู อนุรักษ์
สื บสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการ
สร้ างสรรค์ ส่ งเสริมภูมิปัญญาไทย
ให้ เป็ นรากฐานการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างยัง่ ยืน
มาตรฐานที่ 4 ด้านการทานุ
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
การทานุบารุง อนุรักษ์ สื บสาน
พัฒนา และเผยแพร่ ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ตัวบ่ งชี้ผลการปฏิบัตงานตามแผนกลยุทธ์
ตัวบ่งชี้ของ ส.ก.อ.
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบกลไกในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการปี 2553
แผนงาน/กิจกรรม
1. โครงการปฏิ บัติธรรมของพระ - การปฏิบตั ิธรรมของพระนิสิต
- กิจกรรมจัดนิทรรศการวันสาคัญ
นิสิต
2. โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่น ทางพระพุทธศาสนา
- กิจกรรมมุทิตาสักการะพระมหา
เถระ
ตัวบ่งชี้ของ ส.ม.ศ. /มจร.
- กิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับความรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ร้ อยละของโครงการ /กิจกรรม
ด้านพระพุทธศาสนา
ในการทานุบารุง อนุรักษ์ พัฒนา และสร้ าง
เสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่ อ
จานวนนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้ อยละของค่าใช้ จ่ายและ
และมูลค่าที่ใช้ ในการทานุบารุง อนุรักษ์
พัฒนา และสร้ างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่ องบดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ระบบกลไกในการพัฒนา
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

รวม 13 โครงการ 46 กิจกรรม
ตารางรายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ของปี 2553 หน่วยวิทยบริ การมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา

โครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
โครงการ พัฒนาคณาจารย์
โครงการพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการEnglish Cams / ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาทักษะการบริ หารสานักงาน
โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา
โครงการส่ งพระนิสิตปฏิบตั ิงานประจาปี
โครงการส่ งพระนิสิตออกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน
โครงการอบรมพัฒนาการวิจยั และผลิตงานวิจยั
โครงการอบรมพัฒนาการเขียนตาราประกอบการสอนและเอกสารประกอบการสอน
โครงการปฏิบตั ิธรรมของพระนิสิต
โครงการอนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่น
รวมทุกโครงการ

ตค

พย.

ธค

เป้าหมายปี งบประมาณ
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.







กค. สค. กย.
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