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ค ำน ำ 

 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ด าเนินการ
ขับเคลื่อนเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและ
พัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน ตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑   : การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ 

มาตรฐาน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ :  การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและ

นานาชาติ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
  หนังสือคู่มือรายงานประจ าปีฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนงานมหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
ไปสู่ประชาชนและผู้สนใจ โดยสาระในคู่มือประกอบด้วยแบบฟอร์มในการจัดท ารายงาน ความหมาย 
กรอบเวลาในการเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลระดับมหาวิทยาลัยและ
เกณฑ์การประเมินฯ เพ่ือเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา/คณะ/หน่วยงาน จัดท ารายงาน
ประจ าปีฯ ในรูปแบบเดียวกัน และมีความก้าวหน้าที่ยั่งยืนต่อไป 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

 

น ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก ศูนย์  
หรือ ส่วนงำนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

 

ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 

  ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปีของส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
มีกี่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนคืออะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของส่วนงำน 

แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของส่วนงำน เริ่ม 

รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ วิเครำะห์ และแปลผล 

พิจำรณำก ำหนดขอบข่ำย
เนื้อหำ ประเด็นรูปแบบกำร

จัดท ำ  
 

รำยงำนและเปิดเผยต่อเกี่ยวข้อง 

รำยงำนผล/ปัญหำ/อุปสรรค 
ของรำยงำนประจ ำปี 

ปรับปรุง 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีส่วนงำนของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
  ๑. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของส่วนงำน 
  ส่วนงานควรแต่งตั้งคณะท างานจากผู้บริหารและบุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผน โครงการ และ
ประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน ประกอบด้วย : - 
   ๑.๑ ผู้อ านวยการ 
   ๑.๒ รองผู้อ านวยการ 
   ๑.๓ ผู้อ านวยการส่วน 
   ๑.๔ หัวหน้าฝ่าย 
   ๑.๕ บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

  การจัดท ารายงานประจ าปีของส่วนงาน คณะท างานจะต้องวางแผนการจัดท ารายงานประจ าปีโดยมี
การก าหนดช่วงระยะเวลาจัดท า รายละเอียดการรายงาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ทั้งนี้จะต้องรายงานต่อผู้ เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ของทุกปี 
 
  ๒. รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ วิเครำะห์ และแปลผล 
  การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผลเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้รายงานประจ าปีของ
ส่วนงาน มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของส่วนงาน ซึ่งภาระงานที่จะต้องด าเนินงาน  
  รวบรวมข้อมูล สารสนเทศจากการด าเนินงาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนงาน ผลการโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและแปลผลเพ่ือการจัดท ารายงานประจ าปีของส่วนงาน 
 
  ๓. เขียนรำยงำนประจ ำปีของส่วนงำน 
   ส่วนงานของมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประจ าปีของส่วนงานได้ตามความ
เหมาะสม โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายน าเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมานและเชิงคุณภาพ สาระส าคัญอาจแบ่ง
ออกเป็น ๕ ส่วน ประกอบด้วย 
   ๓.๑ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
      ประวัติความเป็นมา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย  
   ๓.๒ ส่วนที่ ๒ โครางสร้างการบริหาร 
      โครงสร้างการบริหารงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  
   ๓.๓ ส่วนที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
        โครงการประจ าปีงบประมาณ  ผลการด าเนินงานประจ าปีตามยุทธศาสตร์  
                                 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓.๔ ส่วนที่ ๔ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... (ใช้ปีงบประมาณต่อไป) 
   ๓.๕ ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 
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  ๔. น ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก ศูนย์ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
      หลังจากเขียนรายงานประจ าปีเสร็จสมบรูณ์ ส่วนงานจะต้องน าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หรือ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือรับรองผลการประกันคุณภาพ
ภายในของส่วนงาน 
 
  ๕. รำยงำนและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  เมื่อจัดท ารายงานประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานแล้ว จะต้องรายงานและเปิดเผยผลรายงานประจ าปีของส่วนงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น รายงานประจ าปีฉบับสมบูรณ์ เปิดเผยผ่าน 
Website ของส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัย   
 
องค์ประกอบของรำยงำนประจ ำปี ส่วนงำน มจร 
 การจัดท ารายงานประจ าปีของส่วนงาน อาจแบ่งองค์ประกอบได้ดังแผนภาพที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๒ 
โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 
 คณะกรรมการประจ า

สถาบัน ส านกั ศูนย ์
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 ท าเนียบผู้บริหาร 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 

 

 โครงกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.... 

 รำยงำนกำรผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร ์

- ยุทธศำสตรท์ี่ ๑ 
กา รผลิ ตบัณฑิ ตและกา ร
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
- ยุทธศำสตรท์ี่ ๒ 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ 
- ยุทธศำสตรท์ี่ ๓ 
ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า รด้ า น
พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและ
สังคมระดับชาติและนานาชาต ิ
- ยุทธศำสตรท์ี่ ๔ 
การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม  
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ผลกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
แผนกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ..  
(ในปีงบประมำณถัดไป) 

 
 แผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ... 
ที่ใช้ในปีงบประมาณถัดไป 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ประวัติความเป็นมาและ
สัญลักษณ ์

 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกจิ 
เป้าหมาย 

 นโยบาย 

ส่วนที่ ๕ 
ภำคผนวก 

 
 เอกสารหลักฐาน 

ข้อมูล อ้างอิง ต่างๆ  
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                                                    (รูปแบบตัวอย่างปก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รำยงำนประจ ำปี 

 
(ชื่อส่วนงำน)........................................................ 

 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                             ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ค ำน ำ 

 
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
........................................................................................................................................... ................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................................................................... .......................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 

                                                                     - ลายเซ็น - 
                                                             (..............................................) 
                                                    ต าแหน่ง............................................... 
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สารจากอธิการบด ี
 
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
........................................................................................................................................................... 
 
 

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. 
อธิการบด ี
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สารจากรองอธิการบด ี
 
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... .................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
........................................................................................................................................... ................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ................................... 
รองอธิการบดีฝ่าย..................... 
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สารจากผู้อ านวยการ 
 
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
................................................................................................................................ ...........................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
........................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ................................... 
ผู้อ านวยการ..................... 
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สำรบัญ 
 

ค าน า            ก 
สารจากอธิการบดี          ข 
สารจากรองอธิการบดี          ค 
สารจากผู้อ านวยการ          ง 
 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
-  ประวัติความเป็นมา 
-  สัญลักษณ ์
-  ปณิธาน  
-  วิสัยทัศน์  
-  พันธกิจ  
-  เป้าหมาย   

 
ส่วนที่ ๒ โครงสร้างการบริหาร 

-  โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
-  คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ 
-  รายนามผู้บริหาร คณาจารยแ์ละเจ้าหน้าที่   

  
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
   -  แผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
   -  สรุปภาพรวมงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

-  โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
-  ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณตามยุทธศาสตร์  
-  ผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
-  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน 

 
ส่วนที่ ๔ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …  
 
ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 
 

 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

 

ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
๑.๑ ประวตัิความเป็นมา 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
๑.๒ สัญลักษณ ์ 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
๑.๓ ปณิธาน  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
๑.๔ วิสัยทัศน์ 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
๑.๕ พันธกิจ  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
๑.๖ เป้าหมาย  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

 

ส่วนที ่๒  
โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 
 
 
 
  
 
      

 
             
   
    
 
 

 
 
 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย ์

อธิกำรบดี 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนกั/ศูนย ์

ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนบริหำร 

รองอธิกำรบดีฝ่ำย.... 

คณะอนุกรรมกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำ 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิชำกำร 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

 
รำยนำมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก ศูนย ์

 

 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 

กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
 
 

 
 
 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 
 
 
 
 
 

กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร  
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

 
 

รำยนำมผู้บริหำรสถำบัน ส ำนัก ศูนย ์
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถาบนั ส านัก ศูนย ์
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการสถาบนั ส านัก ศูนย ์
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสว่นงานบรหิาร  ผู้อ านวยการสว่นวิชาการ   
 
 
 

บุคลำกรสถำบัน ส ำนัก ศูนย์ จ ำแนกตำมประเภท 
ประเภท/ป ี ผู้บริหำร อำจำรยอั์ตรำจ้ำง บุคลำกรประจ ำ บุคลำกรอัตรำจ้ำง รวม 

๒๕๕๘ - - - - XX 
 
 
 

บุคลำกรสถำบัน ส ำนัก ศูนย์ จ ำแนกตำมกุ่มงำน 
กลุ่มงำน/ปี ผู้บริหำร ส่วนงำนบริหำร ส่วนงำนวิชำกำร รวม 

๒๕๕๘ - - - XX 
 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

 

ส่วนที่ ๓  
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .... 

 

สถาบนั ส านัก ศูนย ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิน้................... บาท 
โดยแบ่งตามประเภทแหล่งเงินงบประมาณดังนี้ งบประมาณแผน่ดนิ จ านวน................ บาท งบประมาณ
มหาวิทยาลัย จ านวน...........บาท และ งบประมาณสว่นงาน จ านวน .................บาท      
 

แผนงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 
 

สถำบัน ส ำนัก ศูนย ์              XX,XXX,XXX 

แผนงำน / ผลผลิต / โครงกำร 
หมวดรำยกำร 

จัดสรร ๒๕๕๘ 
เงินอุดหนุนทั่วไปที่
รัฐบำลจัดสรรให้ 

เงินรำยได้ 
รวม 

มหำวิทยำลัย ส่วนงำน 
รวมท้ังสิ้น X,XXX,XXX X,XXX,XXX X,XXX,XXX XX,XXX,XXX 

แผนงำน : รองรับเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน     

โครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน     

            ๑ โครงการ....     

            ๒ โครงการ....     

            ๓ โครงการ....     

แผนงำน : ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ     

ผลผลิตที่ ๑ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์     

         ๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร     

         ๒. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     

         ๓. งบลงทุน     

         ๔. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต     

ผลผลิตที่ ๒ : ผลงานการให้บริการวิชาการ     

 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน     

           ๑ โครงการ....     

           ๒ โครงการ....     

           ๓ โครงการ....     

แผนงำน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

    

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

เงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

           ๑ โครงการ....     

           ๒ โครงการ....     

           ๓ โครงการ....     

แผนงำน : ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ     

ผลผลิตที่ ๑ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     

เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     

          ๑ โครงการวิจัย....     

          ๒ โครงการวิจัย....     



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

 
 
 

สรุปภำพรวมงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘  
 

ประเภท จ ำนวนโครงกำร 
งบประมำณประจ ำปี ๒๕๕๘ 

รวม 
ในงบ นอกงบ 

จ ำแนกตำมแผนงำน XX XX,XXX  XXX,XXX 

แผนงาน : รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน XX XX,XXX  XXX,XXX 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา XX XX,XXX  XXX,XXX 

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

XX  XX,XXX XXX,XXX 

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา XX  XX,XXX XXX,XXX 

 

จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ XX   XXX,XXX 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน XX   XXX,XXX 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ 

XX   XXX,XXX 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดบัชาติ และ
นานาชาติ 

XX   XXX,XXX 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

XX   XXX,XXX 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

XX   XXX,XXX 

 
จ ำแนกรำยไตรมำส XX    

ไตรมาสที่ 1 XX    

ไตรมาสที ่2 XX    

ไตรมาสที ่3 XX    

ไตรมาสที ่4 XX    

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย กลยุทธ์มหำวิทยำลัย โครงกำร กิจกรรม เป้ำหมำย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและ
การพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพทันสมัย 
และสอดคล้ องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 

โครงการ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สัมมนาเชิงวิชาการ... ผู้เข้าร่วมสัมมนา......รูป/คน 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

๒. การพัฒนา/ฝึกอบรม... 
 

ผู้เข้าร่วมพัฒนา/ฝึกอบรม
จ านวน......รูป/คน 
 

กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนานิสิตและ
ขยายโอกาสการ ศึกษาทางด้าน
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่  

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ และระบบ
เทคโนโลยีเพื่อศึกษาให้มีคุณภาพ
และทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับใน
การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระ
พุทธ ศาสนาระดับนานาชาติ 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย กลยุทธ์มหำวิทยำลัย โครงกำร กิจกรรม เป้ำหมำย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัย และ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
วิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

กล ยุ ท ธ์ ที่  ๖  พั ฒ น า นั ก วิ จั ย 
ผ ลิ ต ผ ล ง า น วิ จั ย ด้ า น
พระพุทธศาสนาที่ครอบคลุม ทุก
กลุ่มความรู้และสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือนักวิจัยและการวิจัย 
ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการ....... ๑. สัมมนาเชิงวิชาการ... ผู้เข้าร่วมสัมมนา.......รูป/คน 

กลยุทธ์ที่  ๗ ส่ ง เสริมให้มีการ
เผยแพร่ผลงาน วิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๒. การพัฒนา/ฝึกอบรม... 
 

ผู้เข้าร่วมพัฒนา/ฝึกอบรม
จ านวน......รูป/คน 
 

กลยุทธ์ที่  ๘ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการน าองค์ความรู้จาก
การวิจัยไปใช้ในการ เรียนการ
สอน พัฒนาตน พัฒนางาน 
พัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆ์
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่  ๙ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการน าองค์ความรู้จาก
การวิจัยไปใช้ในการ เรียนการ
สอน พัฒนาตน พัฒนางาน 
พัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆ์
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๑๐  พัฒนาระบบการ
บริหารการ จัดการงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย กลยุทธ์มหำวิทยำลัย โครงกำร กิจกรรม เป้ำหมำย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคม
ระดับชาติ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  ๑ ๑  พั ฒ น า ศู น ย์
วิปัสสนา ศูนย์พัฒนาบุคลากรและ
ทรัพยากรบุคคล ให้สามารถ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ด้ า น
พระพุทธศาสนาแก่สั งคมทุ ก 
ระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

โครงการ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สัมมนาเชิงวิชาการ... ผู้เข้าร่วมสัมมนา.......รูป/คน 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ จัดระบบข้อมูลและ
ระบบการ จัดการทรัพยากรองค์
ความรู้เพื่อ ถ่ายทอดวิชาการทั้ง
ทรัพยากร บุคคล ทักษะช านาญ
การ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สามารถ สนองต่อความต้องการ
ได้ตาม เฉพาะกรณี  

๒. การพัฒนา/ฝึกอบรม... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมพัฒนา/ฝึกอบรม
จ านวน......รูป/คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการสอน 
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง
ระดับชาติและ นานาชาติ  
กลยุทธ์ที่  ๑๔ พัฒนาและเปิด
หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 
ให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่าง
คุ้มค่า และยกระดับมาตรฐานการ
คณะสงฆ์ หรือสังคมคุณธรรม  



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย กลยุทธ์มหำวิทยำลัย โครงกำร กิจกรรม เป้ำหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล ยุ ท ธ์ ที่  ๑ ๕  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนให้คณะสงฆ์  ภาครัฐ
เอกชน และองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการ
การจัดท า โครงการ/กิจกรรม
วิชาการเพื่อความมั่นคงและความ
เข้มแข็งของสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมให้มีความ
ร่วมมือในการบริการวิชาการ
อย่างยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับทุกภาคส่วน และแสวงหา
โจทย์วิจัยเพื่อบูรณาการกับการ
เรียนการสอน/ ชี้น าและแก้ปัญหา
ให้เกิดสันติสุขในสังคม 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  ๔  ก า ร ท ะ นุ บ า รุ ง
พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑๗ รณรงค์ให้นิสิตและ
บุคลากรมีความตระหนักในเรื่อง
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและมี
บทบาทในการส่งเสริมทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาร่วมกับ
ภาคประชาชน 

โครงการ....... ๑. สัมมนาเชิงวิชาการ... ผู้เข้าร่วมสัมมนา.......รูป/คน 

กลยุทธ์ที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
มรดกทางประเพณีวัฒนธรรมไทย
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ 

๒. การพัฒนา/ฝึกอบรม... 
 

ผู้เข้าร่วมพัฒนา/ฝึกอบรม
จ านวน......รูป/คน 
 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย กลยุทธ์มหำวิทยำลัย โครงกำร กิจกรรม เป้ำหมำย 
กลยุทธ์ที่ ๑๙ พัฒนาพิพิธภัณฑ์ 
หอพุทธศิลป์  และผลงาน
บุรพาจารย์ให้เป็นแหล่ง การ
เรียนรู ้ 

กลยุทธ์ที่  ๒๐ ส่งเสริมให้นิสิต
บุคลากรและ ชุมชนให้ด ารงวิถี
ชี วิ ต ต า ม แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๒๑  พัฒนานโยบาย
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
เป็นแหล่ง บริการวิชิ       การ
ด้านพระพทุธ ศาสนา 

โครงการ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สัมมนาเชิงวิชาการ... 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา.......รูป/คน 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒๒ พัฒนาระบบและ
กลไกการ ติดตามการประเมินผล
วิชาการและการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๒. การพัฒนา/ฝึกอบรม... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมพัฒนา/ฝึกอบรม
จ านวน......รูป/คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒๓ พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัให้มี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๒๔ พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพ ของบุคลากรให้มีความ
เป็นสากล   



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย กลยุทธ์มหำวิทยำลัย โครงกำร กิจกรรม เป้ำหมำย 
กลยุทธ์ที่ ๒๕ ส่งเสริมสวัสดิการ
บุคลากร  

 
 
 

 
 
 
 กลยุทธ์ที่ ๒๖ พัฒนาทรัพยากร

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพระดับสากล  

กลยุทธ์ที่ ๒๗  พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการทาง
การเงินและงบประมาณของ
มหาวิทยาลยัให้มีภูมิคุ้มกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

  

 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีประมำณตำมยุทธศำสตร ์ 
 

 

ในปงีบประมาณ ๒๕๕๘ สถาบัน ส านัก ศูนย์ ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
และ สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัยดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑   การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒   ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพิ่มศักยภาพการวิจัยทาง 
                                 พระพุทธศาสนาระดบันานาชาต ิ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓   การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติ   
                                 ทั้งระดับชาต ิและนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔   การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา และศลิปวฒันธรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕   พัฒนาระบบการบรหิารจดัการตามหลักธรรมภิบาล 

 

กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
 

กำรน ำเสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ให้สั้นกระชับและได้ใจควำมควรระบุเฉพำะ
ข้อมูลดังน้ี “ชื่อโครงกำร / วัตถุประสงค์ / ผลกำรด ำเนินงำน/ ภำพกิจกรรมประกอบ” ตัวอย่ำงเช่น 

 
 

โครงกำรค่ำยยุวชนอำเซียนเพ่ือวัฒนธรรมภำษำและศำสนำ  
สถาบันภาษา ได้จัดโครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพ่ือวัฒนธรรมภาษาและศาสนา โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ให้ยุวชนอาเซียนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของ
โลก (๒) ให้ยุวชนอาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมเรียนรู้ภาษา ศาสนา ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก  

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

สถาบันภาษา ได้จัดโครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพ่ือวัฒนธรรมภาษาและศาสนา เมื่อวันที่ ๑ – ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมียุวชนจากประเทศอาเซียนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ทั้งสิ้น ๒๐ คน 
โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ฝึกปฏิบัติสมาธิ “ลมหายใจแห่งสันติภาพ” และกิจกรรมโยคะ การเสวนา  
เรื่อง “แนวโน้มของคนรุ่นใหม่ชาวอาเซียนบนพ้ืนฐานของศาสนาและวัฒนธรรม” กิจกรรม Workshop  
เรื่อง “การรู้จักตัวเองและผู้อื่น…เพ่ือการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมแบบพหุวัฒนธรรม” และกิจกรรมทัศนะศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น การจัดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม ของที่
ระลึก การด าเนินงานของอาสาสมัคร การต้อนรับและการขนส่ง ในระดับดีมาก  



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 
 

ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
 

สถาบนั ส านัก ศูนย์ ในฐานะส่วนงานสนับสนนุการศกึษา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๕๗ ( ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เมื่อวันที ่........ มถิุนายน ๒๕๕๘ ไดร้ับ
ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยทกุองค์ประกอบ .......... อยู่ในระดับ ดีมำก/ดี/พอใช้ (ให้น ำผลกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำที่ได้รับกำรประเมินมำใส่ในส่วนน้ี) 

ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินรำยตัว
บ่งชี้ ตำมองค์ประกอบ

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนผล
กำรประเมิน 

กำรบรรลุ 

องค์ประกอบ ๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ 
กระบวนการพัฒนาแผน 

๖ ข้อ    บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ การพัฒนาส่วน
งานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๔ ข้อ    บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ 

๔ ข้อ    บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๔ ระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

๕ ข้อ    บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๕ ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน 

๔ ข้อ    บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๖ การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

๕ ข้อ    บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๑ X.XX 
 

องค์ประกอบ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินรำยตัว
บ่งชี้ ตำมองค์ประกอบ

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนผล
กำรประเมิน 

กำรบรรลุ 

องค์ประกอบ ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ด้านภาษา 

๔ ข้อ    บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ประสิทธิผลการ
จัดการเรียนการสอนด้าน
ภาษาแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

๕ ข้อ    บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ประสิทธิผลการ ๔ ข้อ    บรรลุ/ 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

บริการวิชาการด้านภาษา ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๔ การส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านภาษาและวัฒนธรรม 

๔ ข้อ    บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๕ การประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบัน
ภาษา 

๕ ข้อ    บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๖ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

๓.๕๑ 
คะแนน 

   บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๒ X.XX 

รวมทุกองค์ประกอบ X.XX 
บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

 
กำรพัฒนำศกัยภำพบุคลำกรภำยในสถำบัน ส ำนัก ศนูย์ 

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ที ่ ชื่อ–ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง หลักสตูรที่พัฒนำ ระยะเวลำ สถำนที ่

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

๖      

๗      

๘      

๙      

๑๐      

 

 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

 

ส่วนที่ ๔  
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕.. 

 
 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์มหำวิทยำลัย พันธกิจสถำบัน โครงกำร วัตถุประสงค ์
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด กลุ่มเป้ำหมำย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
ผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรบัปรงุ
หลักสูตรให้มีคุณภาพทันสมัย และ
สอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนานิสิตและขยาย
โอกาสการ ศึกษาทางดา้น
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่  
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ และระบบ
เทคโนโลยีเพื่อศึกษาให้มีคุณภาพ
และทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนา
มหาวิทยาลยั ให้เป็นที่ยอมรับใน
การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระ
พุทธ ศาสนาระดบันานาชาต ิ
 

      



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการวิจัย
ทางพระพทุธศาสนา
ระดับนานาชาต ิ

 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนานักวิจัย ผลิตผล
งานวิจยัด้านพระพุทธศาสนาที่
ครอบคลุม ทุกกลุ่มความรู้และสร้าง
เครือข่าย ความร่วมมือนักวิจัยและ
การวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ผลงาน วิจัยในระดับชาติ
และนานาชาต ิ
กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุน
การน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้
ในการ เรียนการสอน พัฒนาตน 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและกิจการ
คณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและสนับสนุน
การน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้
ในการ เรียนการสอน พัฒนาตน 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและกิจการ
คณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
กลยุทธ์ที่ ๑๐  พัฒนาระบบการ
บริหารการ จัดการงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

       



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่
ชุมชนและสงัคม
ระดับชาติ ทั้ง
ระดับชาติ และ
นานาชาต ิ
 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาศนูย์วิปสัสนา 
ศูนย์พัฒนาบุคลากรและทรัพยากร
บุคคล ให้สามารถบริการวิชาการ
ด้านพระพทุธศาสนาแก่สังคมทกุ 
ระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
กลยุทธ์ที่ ๑๒ จัดระบบข้อมูลและ
ระบบการ จัดการทรัพยากรองค์
ความรู้เพื่อ ถ่ายทอดวิชาการทัง้
ทรัพยากร บุคคล ทักษะช านาญ
การ สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้
สามารถ สนองต่อความต้องการได้
ตาม เฉพาะกรณี 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการสอน 
และเผยแผ่พระพทุธศาสนาทั้ง
ระดับชาติและ นานาชาต ิ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาและเปิด
หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา ให้
สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่าง
คุ้มค่า และยกระดับมาตรฐานการ
คณะสงฆ ์หรือสังคมคุณธรรม  
กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสริมและ
สนับสนนุให้คณะสงฆ์ ภาครัฐ
เอกชน และองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการ
การจัดท าโครงการ/กิจกรรม
วิชาการเพื่อความมั่นคงและความ

      



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

เข้มแข็งของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมให้มีความ
ร่วมมือในการบริการวิชาการอยา่ง
ยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับทุก
ภาคส่วน และแสวงหาโจทยว์ิจยั
เพื่อบูรณาการกับการเรียนการ
สอน/ ชี้น าและแก้ปัญหาให้เกิด
สันติสุขในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
ทะนบุ ารุง
พระพุทธศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑๗ รณรงค์ให้นิสิตและ
บุคลากรมีความตระหนักในเร่ือง
ทะนบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและมี
บทบาทในการส่งเสริมทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพฒันาร่วมกับ
ภาคประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยเปน็
แหล่งเรียนรู้ด้านพระพทุธศาสนา 
มรดกทางประเพณีวฒันธรรมไทย
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาต ิ
กลยุทธ์ที่ ๑๙ พัฒนาพิพธิภัณฑ ์หอ
พุทธศิลป ์และผลงานบุรพาจารย์ให้
เป็นแหล่ง การเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ ๒๐ ส่งเสริมให้นิสิต
บุคลากรและ ชุมชนให้ด ารงวิถชีีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๒๑  พัฒนานโยบายการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น
แหล่ง บริการวิชาการด้านพระพุทธ 
ศาสนา 

กลยุทธ์ที่ ๒๒ พัฒนาระบบและ
กลไกการ ติดตามการประเมินผล
วิชาการและการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๒๓ พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๒๔ พัฒนาและส่งเสรมิ
ศักยภาพ ของบุคลากรให้มีความ
เป็นสากล   
กลยุทธ์ที่ ๒๕ ส่งเสริมสวัสดิการ
บุคลากร  
กลยุทธ์ที่ ๒๖ พัฒนาทรัพยากรและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ระดับสากล  
กลยุทธ์ที่ ๒๗  พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการทางการเงิน
และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ให้มีภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

      

 
 



คู่มือการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันภาษา มจร 

 

ส่วนที่ ๕ 
ภำคผนวก 

 

 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี 
 

 
 
 

 

 

 
 

 


