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๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ๑.๑.๑ ชื่อส่วนงาน 
  กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
 ๑.๑.๒ ที่ตั้ง 
  ห้อง D ๓๐๐ ชั้น ๓ อำคำรเรียนรวม โซน D มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
  เลขที่  ๗๙ หมู่  ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิ โล เมตรที่  ๕๕ ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐  โทรศัพท/์โทรสำร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๖๕ 
  อีเมล - witessamphan@hotmail.com,irdmcu@hotmail.com 
  เว็บไซต์ http://www.ird.mcu.ac.th/ 
  
 ๑.๑.๓ ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  กองวิเทศสัมพันธ์เดิม (ก่อนมีพระรำชบัญญัติฯ) เป็นงำนหนึ่งในส ำนักงำนเลขำนุกำรฝ่ำยกิจกำร
ต่ำงประเทศ อันเป็นชื่อเดิมซึ่งอยู่ในส่วนงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร
ต่ำงประเทศ เป็นผู้ก ำกับ ดูแล สั่งกำรด้ำนนโยบำย มีกำรแบ่งหน่วยงำนเป็นฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ ตั้งแต่ปี
พุทธศักรำช ๒๕๓๓-๒๕๔๐   
  ต่อมำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้มีพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ยกฐำนะขึ้นเป็นมหำวิทยำลัย มีพระรำชบัญญัติ รองรับให้มหำวิทยำลัย
ให้เป็นมหำวิทยำลัยของรัฐ จึงได้มีกำรตั้งชื่อว่ำ “กองวิเทศสัมพันธ์ (International Relations Division)” สังกัด
อยู่ในส ำนักงำนอธิกำรบดี ตำมประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เรื่อง กำรแบ่งส่วนงำน พ .ศ.
๒๕๔๑  
  ประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เรื่อง กำรแบ่งส่วนงำน พ.ศ.๒๕๔๑ กองวิเทศสัมพันธ์ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี แบ่งส่วนงำนภำยในออกเป็น ๒ ฝ่ำย คือ (๑) ฝ่ำยพิธีกำรและสำรสนเทศ และ (๒) ฝ่ำย
ประสำนงำนระหว่ำงประเทศ 
 
 
 

     บทที่ ๑  
      บทน า 
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๒ 

 

   ประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เรื่อง ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
ส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย พ.ศ.๒๕๕๗ กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี แบ่งกลุ่มงำนภำยในออกเป็น ๒ 
กลุ่มงำน คือ (๑) กลุ่มงำนพิธีกำรและสำรสนเทศ และ (๒) กลุ่มงำนกิจกำรสถำบันสมทบ และอยู่ในควำม
ควบคุมดูแลของรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ เพ่ือตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย ในกำรยกระดับ
ควำมสำมำรถของกำรท ำงำนระดับนำชำติ ประสำนงำนกำรสร้ำงเครือข่ำยกับสถำบันที่มีชื่อเสียงในต่ำงประเทศ 
ส่งเสริมกำรเรียนรู้และสร้ำงควำมร่วมมืออันดีระหว่ำงพุทธศำสนิกชนในระดับชำติและนำนำชำติ ผสมผสำน
วัฒนธรรมและกำรมีส่วนร่วมในประชำคมโลกด้ำนพระพุทธศำสนำ เพ่ือน ำไปสู่กำรรักษำควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรมและกำรอยู่ร่วมกันในประชำคมโลกอย่ำงมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี  เป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมที่
พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กรและสังคม สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำแก่คณะสงฆ์ 
ชุมชน และสังคม ระดับชำติและนำนำชำติ 
  ปัจจุบัน ตำมคู่มือประเมินกำรปฏิบัติงำนส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยก ำหนดให้
กองวิเทศสัมพันธ์ สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นส่วนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงำนวิเทศสัมพันธ์ งำนพิธีกำรและสำรนิเทศ งำนประสำนงำนระหว่ำงประเทศ และปฏิบัติงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยแบ่งงำนเป็น ๒ งำนหลัก คือ 
   ๑. งานพิธีการและสารนิเทศ1  รับผิดชอบงำนจัดท ำแผน ส่งเสริมให้ควำมช่วยเหลือ ติดต่อ
ประสำนงำน ร่วมมือกับองค์กรทำงกำรศึกษำ ระดับนำนำชำติ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ทุนกำรศึกษำ งำนวิจัย 
ฝึกอบรม ดูงำนของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย และปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   ๒. งานประสานงานระหว่างประเทศ  ปฏิบัติงำนประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันสมทบใน
ต่ำงประเทศ สมัชชำสงฆ์ไทยในต่ำงประเทศ สมัชชำสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกำ สถำบันทำงศำสนำ องค์กรที่สนับสนุน
กิจกำรศำสนำในต่ำงประเทศ และปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   ภำรกิจหลักทั้งสองประกำรนี้ ด ำเนินงำนภำยใต้พันธกิจให้กำรสนับสนุนและสนองงำนตำม
แผนงำน นโยบำย ปณิธำนและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย ในงำนด้ำนกำรติดต่อประสำนงำนกับองค์กรระหว่ำง
ประเทศและชำวต่ำงประเทศสร้ำงและด ำเนินกำรเครือข่ำยพระธรรมทูตในต่ำงประเทศ 

 
 
 
 
 

                                                   
    1 พิธีการ หมำยควำมว่ำ กำรที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนัง 
สือทำงทูต เช่น กรมพิธีกำรทูต.สารนิเทศ [สำระนิเทด] หมำยควำมว่ำ กำรชี้แจงแนะน ำเกี่ยวกับข่ำวสำรหรือข้อมูลต่ำง ๆ                          
 



๓ 

 

๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
  
 ๑.๒.๑ ปรัชญา (Philosophy) 
  จัดกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ Offering Buddhist education 
  บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ integrating Buddhism with modern science 
  พัฒนำจิตใจและสังคม  and applying to social and mental development  
 
 ๑.๒.๒ ปณิธาน (Resolution) 
  มุ่งม่ัน สร้ำงสรรค์ สนับสนุนงำนพิธีกำรสำรนิเทศและงำนด้ำนต่ำงประเทศของมหำวิทยำลัย 
 
 ๑.๒.๓ วิสัยทัศน์ (Vision) 
  กองวิเทศสัมพันธ์ เป็นส่วนงำนสนับสนุนนโยบำยของมหำวิทยำลัย ในกำรยกระดับควำมสำมำรถของกำร
ท ำงำนระดับนำนำชำติ ประสำนงำนสร้ำงเครือข่ำยกับสถำบันที่มีชื่อเสียงในต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
สร้ำงควำมร่วมมืออันดีระหว่ำงพุทธศำสนิกชนในระดับชำติและนำนำชำติ 
 
 ๑.๒.๔ พันธกิจ (Missions) 
  ๑. ส่งเสริมงำนพิธีกำรและสำรนิเทศของส่วนงำนตำมแผนงำน นโยบำย และวัตถุประสงค์ของหมำ
วิทยำลัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
  ๒. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนศำสนำ (MOU) 
  ๓. ให้บริกำรวีซ่ำแก่นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรชำวต่ำงประเทศที่มำศึกษำและท ำงำนในมหำวิทยำลัย 
ส่งเสริมกิจกรรมนำนำชำติและสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่นิสิตทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ  
  ๔. เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสถำบันสมทบของมหำวิทยำลัย และ
ประสำนงำนร่วมกับองค์กรด้ำนศำสนำ และองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 
 ๑.๒.๕ ค่านิยม (Core Values) 
 ดูแลเอำใจใส่ บริกำรด้วยไมตรีจิต Care and service with loving-kindness 
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 ๑.๓ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
  กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร ในระดับต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 
 
 

 
 
  
 
 
 

อธิการบดี 
 

 งานพิธีการและสารนิเทศ 

 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองวิเทศสัมพันธ์ 
 

งานประสานงานระหว่างประเทศ 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรกองวิเทศสัมพันธ์ 
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๑.๔ รายช่ือผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน 
๑.๔.๑  ผู้บริหารนโยบาย 

๑. พระโสภณวชิรำภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ 
๑.๔.๒  ผู้บริหารกองวิเทศสัมพันธ์ 

   ๑.  พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร.  ผู้อ ำนวยกำรกองกองวิเทศสัมพันธ์ 
๒.  พระมหำโกศล ธีรปญฺโญ   รองผู้อ ำนวยกำรกองวิเทศสัมพันธ์ 

๑.๔.๓  เจ้าหน้าที ่
๑. พระมหำอนุชำ กำญฺจโน นักวิชำกำรศึกษำ  
๒. พระครูศรีธรรมวรำภรณ์ นักจัดกำรงำนทั่วไป 
๓. พระมหำสุเทพ สุวฑฺฒโน นักวิเทศสัมพันธ์ 
๔. พระสิริวัณณะ สิริวณฺโณ นักวิเทศสัมพันธ์ 
๕. พระมหำศุภกิจ สุภกิจฺโจ นักจัดกำรงำนทั่วไป 
๖. นำยสำคร ธระที นักจัดกำรงำนทั่วไป 
๗. นำยสมรรถชัย มั่งค ำมี นักวิเทศสัมพันธ์ 
๘. นำยสรวรรษ ปรักกโมดม นักวิเทศสัมพันธ์ 
๙. นำยศิโรดม วชิรวรำภรณ์ นักจัดกำรงำนทั่วไป  
๑๐. ภิกขุณีอัมพิกำ คูวินิจกุล นักจัดกำรงำนทั่วไป 
 

๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและสถานที่ 
 ๑.๕.๑ งบประมาณ 
  ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑  กองวิเทศสัมพันธ์  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 

๒๓,๔๑๔,๕๒๐ บำท (ยี่สิบสำมล้ำนสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้ำร้อยยี่สิบบำทถ้วน) 
 ๑.๕.๒ อาคารและสถานที่ 
     กองวิทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีอำคำรและสถำนที่ ประจ ำอยู่ ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย   ต ำบลล ำไทร   อ ำเภอวังน้อย       จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ   ๑๓๑๗๐ และอำคำรมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย  แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๐๐ 
มีรำยกำรดังต่อไปนี้ 
  ๑)   อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘ อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
  ๒) อำคำรมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๗ และ ๒๑๐ วัดมหำธำตุ กรุงเทพมหำนคร  
  ๓) อำคำรเรียนรวม โซน D ชั้น ๓ ห้อง D ๓๐๐ อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระพระนครศรีอยุธยำ 
 



๖ 

 

๑.๖ ความเชื่อมโยงในการจัดท าแผนปฏิบัติการกองวิเทศสัมพันธ์   
 ๑.๖.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

แผนพัฒนำฯ ๑๑ ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ” และ “สร้ำงสมดุลกำรพัฒนำ” ในทุกมิติวิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้ำงหน้ำ คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง”โดยมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ มี ๖ ประกำร คือ(๑)ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำม
เป็นธรรมในสังคม(๒) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำค เพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและ
สังคม(๓) ยุทธศำสตร์ควำมเข็มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน(๔) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน(๕) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำง
ยั่งยืน (๖) ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ สู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 

๑.๖.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๑ บททั่วไปได้ก ำหนดควำมมุ่งหมำยและหลักกำร

ส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำไว้ในมำตรำ ๖ กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้ง
ร่ำงกำยจิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่ำงมีควำมสุข รวมถึงสอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  จำกควำมมุ่งหมำยและหลักกำรส ำคัญในกำร
จัดกำรศึกษำพบว่ำ คนเป็นตัวชี้วัดคุณภำพทุกเรื่อง เมื่อพิจำรณำถึงสมรรถนะของคนที่มีคุณภำพตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) นั้นประกอบด้วยคุณลักษณะ ๕ ด้ำน คือ (๑) ด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม (๒) ด้ำนควำมรู้ (๓) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ (๔) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ (๕) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ เช่น ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๑.๖.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภำยใต้วิสัยทัศน์ “มั่งคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ๒๐ ปีเป็นกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ควบคู่กับกรอบเป้ำหมำยที่
ยั่งยืน (SDGs) มี ๑๐ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและมีเป้ำหมำยส ำคัญ คือ (๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่
สมบูรณ์ (๒) ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขัน
ได้ (๔) ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีควำมมั่นคง
ทำงอำหำรพลังงำนและน้ ำ (๕) มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตยสังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์และ
เพ่ิมควำมเชื่อม่ันของนำนำชำติต่อไทย (๖) มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน  



๗ 

 

๑.๖.๔ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มจร 
 แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยว่ำ มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำระดับโลกหรือศูนย์กลำงกำรจัด
กำรศึกษำพระพุทธศำสนำระดับโลก ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

๑) กำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ 
๒) พัฒนำงำนวิจัยให้มีคุณภำพท้ังในระดับชำติและนำนำชำติ 
๓) บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ 
๔) ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
๕) กำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
ยุทธศำสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศำสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ 

นิสิต และประชำชนทั่วไปทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศโดยตรงทุกกระบวนกำรให้มีคุณภำพ  
๑.๖.๕ ปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา 
 จัดกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ พัฒนำจิตใจและสังคม  

ปณิธาน 
ศึกษำพระไตรปิฎกและวิชำชั้นสูง ส ำหรับพระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์ 

 วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำระดับนำนำชำติ 

 ที่สร้ำงคนดีและเก่ง อย่ำงมีสมรรถภำพ 
 จัดกำรศึกษำและวิจัยดีอย่ำงมีคุณภำพ 
 บริกำรวิชำกำรดีอย่ำงมีสุขภำพ  
 บริหำรดีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

พันธกิจ  
 ๑. ผลิตบัณฑิต 

ผลิตและพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประกำร คือ 
M = Morality            มีปฏิปทำน่ำเลื่อมใส 
A = Awareness   รู้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม 
H = Helpfulness มีศรัทธำอุทิศตนเพื่อพระพุทธศำสนำ 
A = Abuliby            มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
C = Curiosity         มีควำมใฝ่รู้ใฝ่คิด 
H = Hospitality  รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
U = Universality    มีโลกทัศน์ กว้ำงไกล 



๘ 

 

L = Leadership  เป็นผู้น ำด้ำนจิตใจและปัญญำ 
A = Aspiration  มีศักยภำพท่ีจะพัฒนำตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและ 
   จริยธรรม 
๒. วิจัยและพัฒนำ 

          กำรวิจัยและค้นคว้ำ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ควบคู่ไปกับกระบวนกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยำกำรแล้วน ำองค์ควำมรู้ที่ค้นพบมำประยุกต์ใช้แก้ปัญหำ ศีลธรรม และ
จริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนำ คุณภำพงำนวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ 
  ๓. ส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 ส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตำมปณิธำนกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัย ด้วยกำร
ปรับปรุงกิจกรรมต่ำงๆ ให้ประสำนสอดคล้อง เอ้ือต่อกำรส่งเสริม สนับสนุนกิจกำรคณะสงฆ์ สร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจหลักค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำ สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชำชน จัดประชุม สัมมนำ และ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนำพระสงฆ์และบุคลำกรทำงศำสนำ ให้มีศักยภำพในกำรธ ำรงรักษำ เผยแผ่หลักค ำสอน และเป็น
แกนหลักในกำรพัฒนำจิตใจในวงกว้ำง  

๔. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  เสริมสร้ำงและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอ้ือต่อกำรศึกษำ เพ่ือ
สร้ำงจิตส ำนึกและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย สนับสนุนให้มีกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่น มำเป็นรำกฐำนของกำร
พัฒนำอยำ่งมีดุลยภำพ 
 
๑.๗ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต    
  เอกลักษณ์มหำวิทยำลัย คือ บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ 
  อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย คือ ประยุกต์พระพุทธศำสนำเพ่ือพัฒนำจิตใจและสังคม 
  อัตลักษณ์บัณฑิต คือ มีศรัทธำอุทิศตนเพื่อพระพุทธศำสนำ 
 
๑.๘ วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๑. เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผนงำนและบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ 
 ๒. เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยตำมที่หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรรประจ ำปี และสำมำรถ
ปฏิบัติไดจ้รงิตำมกรอบงบประมำณ 
 ๓. เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญและเร่งด่วนของกำรท ำงำนไว้ล่วงหน้ำเพ่ือใช้ในกำรมอบหมำยงำนให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก 
 ๔. เพ่ือให้แผนงำนของหน่วยงำนสอดคล้องแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ระยะที่ ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  



๙ 

 

 

กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนรับผิดชอบงำนจัดท ำ
แผน ส่งเสริมให้ควำมช่วยเหลือ ติดต่อประสำนงำน ร่วมมือกับองค์กรทำงกำรศึกษำ ระดับนำนำชำติ เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร ทุนกำรศึกษำ งำนวิจัย ฝึกอบรม ดูงำนของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ปฏิบัติงำนประสำนควำม
ร่วมมือกับสถำบันสมทบในต่ำงประเทศ สมัชชำสงฆ์ไทยในต่ำงประเทศ สมัชชำสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกำ สถำบัน
ทำงศำสนำ องค์กรที่สนับสนุนกิจกำรศำสนำในต่ำงประเทศ และปฏิบัติงำนอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
โดยแบ่งงำนเป็น ๒ งำนหลัก คือ         (๑) งำนพิธีกำรและสำรนิเทศ (๒) งำนประสำนงำนระหว่ำงประเทศ  

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ด ำเนินกำรตำม
มติที่ประชุมผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่กองวิเทศสัมพันธ์ในครำวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑ กอง
วิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่กองวิเทศสัมพันธ์ ที่ให้กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ โดยกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในส่วนงำนที่ได้ร่วม
ด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
โดยมกีรอบนโยบำยในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  

๒.๑ นโยบายการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  เพ่ือตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย ในกำรยกระดับควำมสำมำรถของกำรท ำงำนระดับนำชำติ 
ประสำนงำนกำรสร้ำงเครือข่ำยกับสถำบันที่มีชื่อเสียงในต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรเรียนรู้และสร้ำงควำมร่วมมืออันดี
ระหว่ำงพุทธศำสนิกชนในระดับชำติและนำนำชำติ ผสมผสำนวัฒนธรรมและกำรมีส่วนร่วมในประชำคมโลกด้ำน
พระพุทธศำสนำ เพ่ือน ำไปสู่กำรรักษำควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมและกำรอยู่ร่วมกันในประชำคมโลกอย่ำงมี
เอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กรและสังคม 
สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำแก่คณะสงฆ์ ชุมชน และสังคม ระดับชำติและนำนำชำติ 
 
  

บทที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 



๑๐ 

 

๒.๒ ความเชื่อมโยงของแผนการจัดโครงการและกิจกรรมของส่วนงานกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์
แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์
แผนพัฒนา 

มาตรการ
แผนพัฒนา 

ตัวช้ีวัดแผน 

พัฒนำงำน
บริกำรวิชำกำร
ด้ำน
พระพุทธศำสนำ
ให้มีควำมเข้ม
แข้งและยั่งยืน 

ผลงำนบริกำร
วิชำกำรด้ำน
พระพุทธศำสนำ
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติและ
นำนำชำติ  

สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
กำรบริกำร
วิชำกำรท้ังใน
ระดับชำติและ
นำนำชำติ 

จัดระบบกำร
บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรวิชำกำร
ด้ำน
พระพุทธศำสนำ
ทั้งในระดับชำติ
และนำนำชำติ 

๑. ร้อยละของโครงกำร/

กิจกรรมของส่วนงำน

ด ำเนินกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 

๒. รอ้ยละของโครงกำร/

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรมีผล

ประเมินควำมพึงพอใจไม่

น้อยกว่ำ  

๓.๐๐ 

๓. กำรบริกำรวีซ่ำแก่

นิสิตช่ำวต่ำงประเทศ 

 
 

 
๒.๓ เกณฑ์การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดโครงการและกิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๑ 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

๑ ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ร้อยละ ๘๐ 

๒ ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรมีผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ 

 ร้อยละ ๘๐ 

๓ กำรบริกำรวีซ่ำแก่นิสิตช่ำวต่ำงประเทศ  ร้อยละ ๘๐ 

 



๑๑ 

 

๒.๔  ประเภทโครงการ/กิจกรรม  
๑. โครงกำร ส่งเสริมชมรมนิสิต่ำงประเทศ  
๒. โครงกำร พัฒนำและเพ่ิมศักยภำพนิสิตต่ำงประเทศ  
๓. โครงกำร จัดท ำแผนยุทธศำตร์งำนกิจกำรต่ำงประเทศ   
๔. โครงกำร พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศแก่บุคลำกรในส่วนงำน 

๕. งำนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
๖. โครงกำร ศูนย์พุทธวิปัสสนำนำนำชำติ (IBMC) 
๗. โครงกำร พิมพ์วำรสำรวิปัสสนำนำนำชำติ  
๘. โครงกำร จัดท ำคู่มือนิสิตต่ำงประเทศ  
๙. โครงกำร จัดนิทรรศกำรนิสิตต่ำงประเทศ  
๑๐. โครงกำร สัมมนำเถรวำท-มหำยำน  
๑๑. โครงกำร ศึกษำดูงำนศิลปะ วัฒนธรรม และศำสนำในต่ำงประเทศ  
๑๒. โครงกำร ประชุมผู้น ำศำสนำในกลุ่มประเทศอำเซียน  
๑๓. โครงกำร ประชุมผู้น ำศำสนำเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจโลก  
๑๔. โครงกำร ประชุมผู้น ำศำสนำกรณีกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก  
๑๕. โครงกำร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  
๑๖. โครงกำร อ ำนวยกำรร่วมในกำรเข้ำถวำยสักกำระพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทร

มหำภูมิพลอดุลยเดช  
๑๗. โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหำหรือสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคม ชุมชน ควำม

มั่นคง และคุณภำพชีวิตประชำชนตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ 

๑๘. โครงกำรวิจัยประยุกต์  



๑๒ 

 

   ๒.๕ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

รายการ 
กรอบจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ 

รวม 
ในงบ นอกงบ ส่วนงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ๕,๖๔๕,๕๒๐ ๔๒๐,๐๐๐ - ๖,๐๖๕,๕๒๐ 
ผลผลิตที่ ๑ : รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๕,๖๔๕,๕๒๐ ๔๒๐,๐๐๐ - ๖,๐๖๕,๕๒๐ 

๑. ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ๕,๑๕๑,๑๒๐ ๔๒๐,๐๐๐ - ๕,๕๗๑,๑๒๐ 
๒. ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ๔๙๔,๔๐๐ - - ๔๙๔,๔๐๐ 
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

๑,๑๒๕,๐๐๐ ๒,๐๔๐,๐๐๐ ๑๓,๑๘๔,๐๐๐ ๑๖,๓๔๙,๐๐๐ 

ผลผลิตที่ ๑ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 

๖๒๕,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖,๒๘๔,๐๐๐ ๗,๕๓๙,๐๐๐ 

๑. ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ๔๗๕,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๒,๖๓๔,๐๐๐ ๓,๖๓๙,๐๐๐ 
๒. งบลงทุน - - - - 
๓. เงินอุดหนุนโครงกำรสนับสนุนกำร
ผลิตบัณฑิต 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓,๖๕๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ 

ผลผลิตที่ ๒ : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๔๔๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๔๔๐,๐๐๐ 
ผลผลิตที่ ๓ : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๓๐๐,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๔,๓๗๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๓๐๐,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๔,๓๗๐,๐๐๐ 

แผนงานบูรณาการ : วิจัยและ
นวัตกรรม 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖,๗๗๐,๕๒๐ ๒,๔๖๐,๐๐๐ ๑๔,๑๘๔,๐๐๐ ๒๓,๔๑๔,๕๒๐ 



๑๓ 

 

๒.๖ ปฏิทินการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 

 

ล าดับ โครงการ 

ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

แผ่น  
ดิน 

รำยได ้  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงกำร ส่งเสรมิชมรมนิสติ่ำงประเทศ √ - ๕๐,๐๐๐             

๒ 
โครงกำร พัฒนำและเพิ่มศักยภำพนิสิต
ต่ำงประเทศ 

√ 
 
- 

๑๐๐,๐๐๐        
 

    

๓ 
โครงกำร จดัท ำแผนยุทธศำสตร์งำนกิจกำร
ต่ำงประเทศ 

√ √ ๒๕๐,๐๐๐    
 

        

๔ 
โครงกำร พัฒนำศักยภำพด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศแก่บุคลำกรในสว่นงำน 

√ √ ๕๐๐,๐๐๐        
 

    

๕ 
งำนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) 

- √ ๓,๐๐๐,๐๐๐         
 

   

๖ 
โครงกำร ศูนย์พุทธวิปัสสนำนำนำชำติ 
(IBMC) 

√ √ 
๒,๒๐๐,๐๐๐ 

            

๗ โครงกำร พิมพ์วำรสำรวิปัสสนำนำนำชำติ √ √ ๘๘๐,๐๐๐             
๘ โครงกำร จดัท ำคู่มือนิสติต่ำงประเทศ √ √ ๒๘๐,๐๐๐             
๙ โครงกำร จดันิทรรศกำรนิสติต่ำงประเทศ √ √ ๑,๐๘๐,๐๐๐             

๑๐ โครงกำร สมัมนำเถรวำท-มหำยำน √ √ ๖๕๐,๐๐๐             



๑๔ 

 

๑๑ 
โครงกำร ศึกษำดูงำนศลิปะ วัฒนธรรม และ
ศำสนำในต่ำงประเทศ 

√ √ ๘๐๐,๐๐๐ 
 

           

๑๒ 
โครงกำร ประชุมผู้น ำศำสนำในกลุม่ประเทศ
อำเซียน 

√ √ ๑,๐๘๐,๐๐๐  
 

          

๑๓ 
โครงกำร ประชุมผู้น ำศำสนำเพื่อพัฒนำ
เศรษฐกิจโลก 

√ √ ๓๘๐,๐๐๐     
 

       

๑๔ 
โครงกำร ประชุมผู้น ำศำสนำกรณกีำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก 

√ √ ๔๐๐,๐๐๐  
 

          

๑๕ โครงกำร แลกเปลีย่นวัฒนธรรมไทย-จีน √ - ๗๘๐,๐๐๐             

๑๖ 

โครงกำร อ ำนวยกำรร่วมในกำรเขำ้ถวำย
สักกำระพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช/เขำ้ชม
นิทรรศกำร งำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิง
พระบรมศพ ร.9 (ตุลำคม - ๓๑ ธนัวำคม 
๒๕๖๐) 

√ √ ๒๘๐,๐๐๐   

 

         

๑๗ 

โครงกำรวิจัยและนวตักรรมเพื่อแก้ปัญหำหรือ
สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคม ชุมชน ควำม
มั่นคง และคณุภำพชีวิตประชำชนตำม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ 

- √ ๓๐๐,๐๐๐        

 

    

๑๘ โครงกำรวิจัยประยุกต ์ - √ ๗๐,๐๐๐             
 รวม √ √ ๒๓,๔๑๔,๕๒๐             

http://www.komchadluek.net/news/regional/301674
http://www.komchadluek.net/news/regional/301674
http://www.komchadluek.net/news/regional/301674


๑๕ 

 

๒.๗ การติดตามและประเมินโครงการและกิจกรรม 
 มหาวิทยาลัยติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์ ส านักงาน
อธิการบดี ได้มีการประชุมบุคลากรในการท างานเพื่อติดตามผลและประเมินโครงการของส่วนงาน คือ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 การรายงานผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี ๑ กระท าในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และ ครั้งที่ 
๒ กระท าในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ รวบรวมโครงการ/กิจกรรมตามแผน
รายงานต่อท่ีประชุมคณะท างาน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม
ในปีถัดไป 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดโครงการและกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ของกองวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จะด าเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยใช้
กลไกรของคณะท างานของส่วน 



๑๖ 

 

 
 

โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ ์
_________ _________ 

๑. ชื่อโครงการ:  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ 
๒. ชื่อหน่วยงาน:  กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  รหัสโครงการ: กวส. ๐๐๔ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ: กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
   มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับ: 
 ๔.๑ ร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
  เป้ำประสงค์ที่ ๕.๑ ระบบกำรบริหำรองค์กรมีประสิทธิภำพ 
  ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๖ ร้อยละของบุคลำกรที่มีทักษะทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศตำมเกณฑ์ 
                     มำตรฐำนที่ก ำหนด 
  กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๕ ส่งเสริมให้บคุลำกรพัฒนำทักษะด้ำน    
  ภำษำต่ำงประเทศและสอบวัดควำมรู้ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
๕. หลกัการและเหตุผล 
 กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจเกี่ยวกับงำนพิธีกำรและ
สำรสนเทศ และงำนกิจกำรสถำบันสมทบทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งทุกภำรกิจล้วนมีควำม
เกี่ยวข้องด้วยภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งต้องใช้ในกำรติดต่อประสำนงำน เนื่องจำกมีจ ำนวนแขกจำก
ต่ำงประเทศเดินทำงมำศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมเยียนมหำวิทยำลัยเป็นประจ ำ  อีกทั้งได้ท ำงำนกำร
เผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศหลำยประเทศ โดยร่วมกับองค์กรควำมร่วมมือทั้งในประเทศและ
ระดับนำนำชำติ มีกำรรับรองอำคันตุกะจำกต่ำงประเทศที่มำร่วมงำนกับมหำวิทยำลัยในโอกำสต่ำง ๆ  
เป็นต้น 

 

บทที่ ๓ 
รายละเอียดของโครงการและกิจกรรม 



๑๗ 

 

ด้วยควำมส ำคัญดังกล่ำว กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงจัดโครงกำรพัฒนำ 
ศักยภำด้ำนภำษำต่ำงประเทศแก่บุคลำกรกองวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศโดย
มีควำมมุ่งหวังว่ำ บุคลำกรผู้เข้ำรับกำรอบรมจะได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนภำษำต่ำงประเทศ มี
ภำษำอังกฤษ เป็นต้น และสำมำรถสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติได้ด้วยควำมมั่นใจ นอกจำกนั้นยังสำมำรถน ำเอำ
ทักษะและประสบกำรณ์ที่ได้รับโดยตรงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและบูรณำกำรในกำรท ำงำนได้เป็น
อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ 

  

๖. วัตถุประสงค์ 
๖.๑  เพ่ือพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศท้ัง ๔ ทักษะ ในกำรปฏิบัติงำน 
๖.๒  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรมีประสบกำรณ์ตรงในกำรใช้ภำษำในต่ำงประเทศ   
๖.๓  เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมม่ันใจในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
 

๗. เป้าหมายผลผลิต 
 ๗.๑ เชิงปริมาณ  จ ำนวนบุคลำกรทัง้สิ้น ๓ รูป/คน 
   บุคลำกรกองวิเทศสัมพันธ์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จ ำนวน ๓ รูป/คน 
 ๗.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๗.๒.๑ บุคลำกรมีทักษะ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ที่พัฒนำขึ้น 
   ๗.๒.๒ บุคลำกรมีควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ตรงในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
   ๗.๒.๓ บุคลำกรมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
  
๘. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

๑ ขออนุมัติโครงกำร             
๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำร             

๓ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ             

๔ ประเมินผลและสรปุกำร
ด ำเนินงำน 

            

๕ รำยงำนต่อมหำวทิยำลัย         
 

    



๑๘ 

 

 
๙. สถานที่ด าเนินงาน 
 ๙.๑ วัดโปว๋หลิน เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 ๙.๒ วิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติศรีลังกำ (SIBA) สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตย 
                     ศรีลังกำ 
 ๙.๓ สำธำรณรัฐอินเดีย 
 ๙.๔ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 
๑๐. ที่มาของงบประมาณ 
 ๑๐.๑ งบประมำณจำกมหำวิทยำลัย   จ ำนวน   ๓๐,๐๐๐ บำท 
 ๑๐.๒ งบประมำณจำกส่วนงำน         จ ำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บำท (บริจำค) 
** ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ ขอใช้งบจากโครงการและขอเบิกตามความเป็นจริง 
 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๓.๑ บุคลำกรมีทักษะ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ที่พัฒนำขึ้น 
  ๑๓.๒ บุคลำกรมีควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ตรงในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
   ๑๓.๓ บุคลำกรมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 

          
 



๑๙ 

 

โครงการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์งานกจิการต่างประเทศ 
_________ 

 
 ๑. ชื่อโครงการ:  โครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์งำนกิจกำรต่ำงประเทศ 
 ๒. ชื่อหน่วยงาน:  กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  รหัสโครงการ: กวส. ๐๐๓ 
 ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ: กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
     มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 ๔. โครงการเชื่อมโยงกับ: 
  ๔.๑ ร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
   เป้ำประสงค์ที่ ๕.๑ ระบบกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 
   ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ ระดับควำมส ำเร็จของงำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย 
   กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๑ พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
   ตำมแผนพัฒนำ 
  ๔.๒ ระบบประกันคุณภาพ ส าหรับส่วนงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา 
   องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร 
   ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน 
  ๔.๓ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ 
    คณะกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพ เสนอแนะว่ำ ส่วนงำนควรมีกระบวนกำรพัฒนำ
 แผนตำมล ำดับ ได้แก่ แผนแม่บท (master plan) (ร่ำง แผนพัฒนำกำรศึกษำ
 ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
 วิทยำลัย) แผนกลยุทธ์/ 
 ยุทธศำสตร์ (strategic plan) และแผนปฏิบัติกำร (action plan) เพ่ือด ำเนินกำรตอบสนอง
 นโยบำยของมหำวิทยำลัย 

 



๒๐ 

 

 ๕. หลักการและเหตุผล 
  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรกิจกำรของมหำวิทยำลัยมำโดย
 ล ำดับ ตั้งแต่กำรสถำปนำโดย สมเด็จพระปรมินทร 
 มหำจุฬำลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ และด ำเนินกำรมำโดยล ำดับ จน
ปัจจุบัน ได้สนองงำนและร่วมท ำงำนกับสถำบันหลักของ 
 ชำติทั้งสถำบันชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์ ได้ส่งนิสิตและบุคลำกรไปศึกษำและ
ท ำงำนร่วมกับประเทศต่ำง ๆ ทุกระดับ ได้รับนิสิต 
 จำกต่ำงประเทศเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยเพ่ือพัฒนำศำสนทำยำทและบุคลำกรด้ำน
พระพุทธศำสนำไปรับใช้สังคม ได้ท ำงำนบริหำร ผลิตบัณฑิต  วิ จั ย  บริ ก ำรวิ ช ำกำร  และท ำนุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับองค์กรทั้งในและต่ำงประเทศจนถึงระดับนำนำชำติ เช่น กำรรับสถำบันกำรศึกษำ
จำก 
 ต่ำงประเทศเข้ำเป็นสถำบันสมทบ งำนสภำสำกลวันวิสำขบูชำโลก สมำคมมหำวิทยำลัย
พระพุทธศำสนำโลก   
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในยุคต่อไปในแผนพัฒนำฯ ระยะที่ ๑๒-๑๓ 
ด ำเนินไปด้วยอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรก ำหนด 
 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร โครงกำรหรือกิจกรรมในด้ำนกำรต่ำงประเทศและงำน
นำนำชำติที่มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้ง เห็นควรจัดท ำ แผนพัฒนำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศและควำมเป็น
นำนำชำติของมหำวิทยำลัยขึ้น ให้สอดคล้องแผนฯ ชำติ และแผนหลักของมหำวิทยำลัย  จึง จั ด ท ำ
โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศและควำมเป็นนำนำชำติขึ้น เพ่ือเสนอขออนุมัติ
ก ำหนดกำรเป็นแผนมหำวิทยำลัยต่อไป  
 
 ๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำกำรต่ำงประเทศและควำมเป็นนำนำชำติ 
๖.๒ เพ่ือให้มีกลยุทธ์และยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศและงำน  
            นำนำชำต ิ

๖.๓ เพ่ือให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
           ด้ำนกำรต่ำงประเทศและควำมเป็นนำนำชำติในแนวทำงเดียวกัน 

 



๒๑ 

 

 ๗. เป้าหมายผลผลิต 
  ๗.๑ เชิงปริมาณ  จ ำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ รูป/คน 
   - ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัย   จ ำนวน ๑๐๐ รูป/คน 
   - บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนกำรต่ำงประเทศและงำนนำนำชำติ จ ำนวน ๓๐ รูป/คน 
   - ผู้ทรงคุณวุฒิ      จ ำนวน ๒๐ คน 
   -    บุคคลทั่วไปทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์   จ ำนวน ๑๐๐ รูป 
  ๗.๒ เชิงคุณภาพ 
     ผู้บริหำร บุคลำกรของมหำวิทยำลัยและผู้เกี่ยวข้องทรำบและตระหนักถึง
 ควำมส ำคัญของแผนพัฒนำกำรต่ำงประเทศและควำมเห็น 
 นำนำชำติและสำมำรถจัดท ำโครงกำรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ตรงตำมควำมต้องกำรของ
 หมำวิทยำลัย ประเทศชำติและพระศำสนำ  
  ๗.๓ เชิงเวลา 
   ระยะเวลำด ำเนินงำน ๑) ระยะท่ี ๑ วันที่ ๒-๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ๒) ระยะที่ ๒ วันที่ ๔-๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 ๘. ลักษณะของกิจกรรม 
  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) 
   กำรเขียนยกร่ำงแผน 
   คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
 
 ๙. การเตรียมการและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

ม.ีค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

ม.ิย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑ ขออนุมัติโครงกำร             
๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำร             
๓ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ             
๔ ปรับปรุงร่ำงแผนฯ             
๕ ประเมินผลและสรปุกำร

ด ำเนินงำน 
        

 
    

๖ รำยงำนต่อมหำวทิยำลัย             



๒๒ 

 

 ๑๐. สถานที่ด าเนินงาน 
  ๑๐.๑ อำคำรมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วัดมหำธำตุ กรุงเทพมหำนคร 
  ๑๐.๒ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พระนครศรีอยุธยำ 
 
 ๑๑. วิทยากร 
  ผู้บริหำรและผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 ๑๒. งบประมาณ 
  โครงกำรนี้ใช้งบประมำณ จ ำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บำท 
 
 ๑๓. ที่มาของงบประมาณ 
  ๑๓.๑ งบประมำณจำกมหำวิทยำลัย จ ำนวน   ๔๐,๐๐๐ บำท 
  ๑๓.๒ งบประมำณจำกส่วนงำน       จ ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บำท (บริจำค)  
 ๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๔.๑ ได้แผนพัฒนำงำนกำรต่ำงประเทศและควำมเป็นนำนำชำติ 
   ๑๔.๒ ไดก้ลยุทธ์และยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
    ๑๔.๓ บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศและ 
        ควำมเป็นนำนำชำติในแนวทำงเดียวกัน 
 



๒๓ 

 

โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ ์
_________ _________ 

 ๑. ชื่อโครงการ:  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ 
 ๒. ชื่อหน่วยงาน:  กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  รหัสโครงการ: กวส. ๐๐๔ 
 ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ: กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
         มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 ๔. โครงการเชื่อมโยงกับ: 
  ๔.๑ ร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
     เป้ำประสงค์ท่ี ๕.๑ ระบบกำรบริหำรองค์กรมีประสิทธิภำพ 
     ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๖ ร้อยละของบุคลำกรที่มีทักษะทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนด 
     กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๕ ส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศและสอบวัด
ควำมรู้ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
 ๕. หลักการและเหตุผล 

 กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจเกี่ยวกับงำนพิธีกำรและ
สำรสนเทศ และงำนกิจกำรสถำบันสมทบทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งทุกภำรกิจล้วนมีควำม
เกี่ยวข้องด้วยภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งต้องใช้ ในกำรติดต่อประสำนงำน เนื่องจำกมีจ ำนวนแขกจำก
ต่ำงประเทศเดินทำงมำศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมเยียนมหำวิทยำลัยเป็นประจ ำ อีกท้ังได้ ท ำ ง ำ น
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศหลำยประเทศ โดยร่วมกับองค์กรควำมร่วมมือทั้งในประเทศ
และระดับนำนำชำติ มีกำรรับรอง อำคันตุกะจำกต่ำงประเทศที่มำร่วมงำนกับมหำวิทยำลัยในโอกำส
ต่ำงๆ เป็นต้น 

 ด้วยควำมส ำคัญดังกล่ำว กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงจัดโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำด้ำนภำษำต่ำงประเทศแก่บุคลำกรกองวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศโดย
มีควำมมุ่งหวังว่ำ บุคลำกรผู้เข้ำรับกำรอบรมจะได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนภำษำต่ำงประเทศ มี
ภำษำอังกฤษ เป็นต้น และสำมำรถสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติได้ด้วยควำมมั่นใจ นอกจำกนั้นยังสำมำรถน ำเอำ
ทักษะและประสบกำรณท์ี่ได้รับโดยตรงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและบูรณำกำรในกำรท ำงำนได้เป็น
อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ 
  



๒๔ 

 

 ๖. วัตถุประสงค์ 
๖.๑  เพ่ือพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศท้ัง ๔ ทักษะ ในกำรปฏิบัติงำน 
๖.๒  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรมีประสบกำรณ์ตรงในกำรใช้ภำษำในต่ำงประเทศ   
๖.๓  เ พ่ื อ ให้ บุ คล ำก ร มี ค ว ำมรู้ ค ว ำม เข้ ำ ใ จและ สร้ ำ งคว ำมมั่ น ใ จ ในกำร ใ ช้

ภำษำต่ำงประเทศ 
 

 ๗. เป้าหมายผลผลิต 
  ๗.๑ เชิงปริมาณ  จ ำนวนบุคลำกรทั้งสิ้น ๓ รูป/คน 
          บุคลำกรกองวิเทศสัมพันธ์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จ ำนวน ๓ รูป/คน 
  ๗.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๗.๒.๑ บุคลำกรมีทักษะ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ที่พัฒนำขึ้น 
   ๗.๒.๒ บุคลำกรมีควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ตรงในกำรใช้  
  ภำษำต่ำงประเทศ 
   ๗.๒.๓ บุคลำกรมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมมั่นใจในกำรใช้  
   ภำษำต่ำงประเทศ 
  
 
 ๘. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

ม.ิย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

๑ ขออนุมัติโครงกำร             

๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำร             

๓ ด ำเนินกำรตำม
โครงกำรฯ 

            

๔ ประเมินผลและสรปุ
กำรด ำเนินงำน 

            

๕ รำยงำนต่อ
มหำวิทยำลยั 

        
 

    

 



๒๕ 

 

 ๙. สถานที่ด าเนินงาน 
  ๙.๑ วัดโปว๋หลิน เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
  ๙.๒ วิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติศรีลังกำ (SIBA) สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตย 
                     ศรีลังกำ 
  ๙.๓ สำธำรณรัฐอินเดีย 
  ๙.๔ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 
 ๑๐. ที่มาของงบประมาณ 
  ๑๐.๑ งบประมำณจำกมหำวิทยำลัย   จ ำนวน   ๓๐,๐๐๐ บำท 
  ๑๐.๒ งบประมำณจำกส่วนงำน         จ ำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บำท (บริจำค) 
   รวมทั้งสิ้น               จ านวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท  
 ** ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ ขอใช้งบจากโครงการและขอเบิกตามความเป็นจริง 
 
 ๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๓.๑ บุคลำกรมีทักษะ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ที่พัฒนำขึ้น 
   ๑๓.๒ บุคลำกรมีควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ตรงในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
    ๑๓.๓ บุคลำกรมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 

          



๒๖ 

 

โครงการศูนย์พุทธวิปัสสนานานาชาติ (IBMC)  

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
*** *** *** 

          ๑. ชื่อโครงการ    : โครงกำรศูนย์พุทธวิปัสสนำนำนำชำติ (IBMC) 
  : International Buddhist Meditation Center 
          ๒. ชื่อหน่วยงาน   : กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  รหัสโครงการ : กวส. ๐๐๖  
          ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองวิเทศสัมพันธ์  ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย 
          ๔. โครงการเชื่อมโยงกับแผนฯ ๑๑ :  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๒,๓ / KPI ๒.๕, ๓.๔  
 

 ๕. หลักการและเหตุผล 
  มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรศูนย์พุทธวิปัสสนำนำนำชำติ ขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๓ ซึ่ง
มีรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศเป็นประธำน บริหำรโครงกำรฯ และมีกองวิ เทศสัมพันธ์ เป็น
หน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ค ำแนะน ำธรรมะและสอนวิปัสสนำกัมมัฏฐำนใน
ภำคภำษำอังกฤษแก่ชำวต่ำงประเทศที่มีโอกำสเดินทำงมำท่องเที่ยว หรือพ ำนักอยู่ในประเทศไทย และได้
ด ำเนินกำรมำระยะหนึ่งจนเป็นที่รู้จักกัน โดยทั่วไปของชำวต่ำงประเทศเนื่องจำกได้มีกำรบรรจุข้อมูล
ของศูนย์ I.B.M.C. นี้ไว้ในหนังสือคู่มือกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้ขยำยวงกว้ำงมำกขึ้นในหมู่
นักวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ จำกกำรที่โครงกำรฯ ได้จัดสัมมนำธรรมปฏิบัติภำคภำษำบำลี เมื่อวันที่ ๙ 
มกรำคม ๒๕๕๕ ที่ผ่ำนมำ ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วัดมหำธำตุ โดยมีนักวิชำกำร
จำก ๙ ประเทศเข้ำร่วมในกำรเสวนำครั้งนั้นเพื่อเป็นกำรขยำยขอบข่ำยของกำรสัมมนำวิปัสสนำกรรมฐำน
ให้กว้ำงขวำง กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรปฏิบัติ กำรหำจุดร่วม กำรสร้ำงเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องและเพ่ือน ำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนให้กว้ำงออกไป อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรสนับสนุน
กำรเผยแผ่กิจกรรมของ มหำวิทยำลั ยให้ เป็น ไปตำมพันธกิจ ในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ
พระพุทธศำสนำโดยเฉพำะในด้ำนกำรปฏิบัติวิปัสสนำกัมมัฏฐำนให้เจริญแพร่หลำย ตลอดจนสนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทำงกำรปฏิบัติตำมหลักของพระพุทธศำสนำ ตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ มหำวิทยำลัย จึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงกำรพุทธวิปัสสนำนำนำชำติ (I.B.M.C.) 
ขึ้นเพ่ือรองรับงำนเผยแผ่และบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำแก่ ชำวต่ำงประเทศสืบไป 

 

  
 



๒๗ 

 

 ๖. วัตถุประสงค์ 
  ๖.๑ เพ่ือให้บริกำรด้ำนกำรเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศำสนำในภำคภำษำอังกฤษ ภำษำ

บำลี และภำษำอ่ืนๆ 
  ๖.๒  เพ่ืออบรมหลักกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนให้แก่ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ 
  ๖.๓  เพ่ือสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักกำรปฏิบัติภำวนำตำมหลักกำรของพระพุทธศำสนำ

เถรวำทกับ พุทธศำสนำนิกำยอ่ืน ๆ 
       ๖.๔  เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนให้แก่พระนิสิตชำวต่ำงประเทศที่ศึกษำอยู่ใน
มหำวิทยำลัยรวมถึงนิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
 ๗. ลักษณะกิจกรรม : 
  เป็นกำรจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลำกหลำย ประกอบด้วย กำรบรรยำยและฝึกอบรม 
กำรเสวนำ กำรประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะ มีวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรปฏิบัติ
วิปัสสนำกรรมฐำนของมหำวิทยำลัย ตลอดจนพระมหำเถระทั้งในและต่ำงประเทศเป็นผู้บรรยำยและ
แนะน ำกำร ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปฏิบัติของแต่ละแห่ง มีกำรท ำวัตรสวดมนต์ ร่วมเสวนำธรรม 
ตำมตำรำงกำรจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 

ครั้งที่ 
 

กิจกรรม/วิทยำกร 
 

ช่วง(วัน-เวลำ) 
 

สถำนที่ 
 

เป้ำหมำย 
๑ บรรยำยธรรม/น ำฝึกปฏิบัติ:  

กำรปฏิบัติธรรมตำมหลักสูตร
ของมหำวิทยำลัย พระมหำ
ไสว ญำณวีโร,ดร. 

๓๑ ตุลำคม 
๒๕๖๑   - ๓ 
พฤศจิกำยน 

อำคำรเรียนรวม มจร 
อยุธยำ หรือสถำนที่มี
ควำมเหมำะสม 

-ผู้บริหำร คณำจำรย์ ๓ 
รูป/คน เจ้ำหน้ำที่ ๑ รูป/
คน 
-นิสิต  ๒๖ รูป/คน 
 

๒ ฝึกอบรมวิปัสสนำหลักสูตร ๗ 
วันแก่ชำวพุทธจีนโดยคณะ
พระวิปัสสนำจำรย์โครงกำร 
IBMC, MCU 

ธันวำคม ๒๕๖๑ อำคำร มวก.๔๘ 
พรรษำ หรือสถำนที่มี
ควำมเหมำะสม 

-คณะผู้ปฏิบัติธรรมชำว
จีน ๒๕๐ รูป/คน 
 

๓ ประชุมสัมมนำวิปัสสนำ
นำนำชำติ: 
“กำรพัฒนำจิตใจในสำยตำ
พระตะวันตก” 

ธันวำคม ๒๕๖๑ หอประชุมโซนดี มจร 
อยุธยำหรือสถำนที่อัน
เหมำะสม 

-ผู้เข้ำร่วมประชุมชำว
ไทย ๑๐๐ รูป/คน 
-ผู้เข้ำร่วมประชุม
ชำวต่ำงชำติ๒๐๐รูป/คน 



๒๘ 

 

๔ ธรรมบรรยำย/น ำฝึกปฏิบัติ:
กำรปฏิบัติธรรมตำมทำงเซ็น 
โดยพระธรรมำจำรย์ดร.อินำมิ 
แห่งนิกำยแห่งนิกำยเทียนไถ 
ประเทศญี่ปุ่น 

กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๒ 

อำคำรเรียนรวม มจร 
อยุธยำ หรือสถำนที่มี
ควำมเหมำะสม 

-คณำจำรย์-เจ้ำหน้ำที่ 
มจร ๕๐ รูป/คน 
-นิสิต  ๑๐๐ รูป/คน 
-ประชำชนทั่วไป๖๐ คน 

๕ ธรรมบรรยำย/น ำปฏิบัติ: โดย
พระ ดร.ค ำหมำย  ธมฺมสำมี 
มหำวิทยำลัยพุทธศำสนำ รัฐ
ฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำร์ 

มีนำคม ๒๕๖๒ อำคำรเรียนรวม มจร 
อยุธยำ หรือสถำนที่มี
ควำมเหมำะสม 

-คณำจำรย์-เจ้ำหน้ำที่ 
มจร ๔๐ รูป/คน 
-นิสิต  ๗๐ รูป/คน 
-ประชำชนทั่วไป๖๐ คน 

๖ ฝึกอบรมวิปัสสนำหลักสูตร 
๑๕ วันแก่ชำวพุทธจีนโดย
คณะพระวิปัสสนำจำรย์
สถำบันวิปัสสนำธุระ 

เมษำยน ๒๕๖๒ มณฑลกว่ำงโจว 
ประเทศจีน  

-คณะผู้ปฏิบัติธรรมชำว
จีน ๒๕๐ รูป/คน 

๗ ประชุมสัมมนำวิปัสสนำ
นำนำชำติ : “กำรพัฒนำ
จิตใจในสำยตำพระตะวันตก” 

พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

หอประชุมโซนดี มจร 
อยุธยำ 

-ผู้เข้ำร่วมประชุมชำว
ไทย ๑๐๐ รูป/คน 
-ผู้เข้ำร่วมประชุม
ชำวต่ำงชำติ๒๐๐รูป/คน 

๘ ธรรมบรรยำย/น ำปฏิบัติ: โดย
พระ ดร.ใจทีซอง วัดไจทีซอง 
รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ 

มิถุนำยน ๒๕๖๒ หอประชุมโซนดี มจร 
อยุธยำ หรือสถำนที่มี
ควำมเหมำะสม 

-พระธรรมทูตสำย
ต่ำงประเทศ ๙๐ รูป 
-ผู้เข้ำร่วมประชุมชำว
ไทยและชำวต่ำงชำติ 
๑๐๐ รูป/คน 

 

 หมายเหตุ : ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 



๒๙ 

 

 ๘. เป้าหมายผลผลิต : 
 ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ: 

         ๑)  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติวิปัสสนำกัมมัฏฐำน 
            มำกยิ่งขึ้น 
         ๒)      ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำผลจำกกำรปฏิบัติมำประยุกต์ใช้ในวิธีชีวิต
ของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง 
         ๓) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเกิดควำมศรัทธำเลื่อมใสในหลักธรรมค ำสอนของ
พระพุทธศำสนำ 

 ๘.๒ เป้ำหมำยเชงิปริมำณ : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯตลอดทัง้ปี จ ำนวน ๑,๐๐๐ รูป/คน 
 ๘.๓ เป้ำหมำยเชงิเวลำ    : ระยะเวลำที่จัดโครงกำร จ ำนวน ๑๕ วัน 
 

 ๙. งบประมาณ  
  ๙.๑  มหำวิทยำลัย       จ ำนวน       ๑๕๐,๐๐๐ บำท  

 ๙.๒  รำยได้จำกกำรบริจำค  จ ำนวน     ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
        รวมทั้งสิ้น จ านวน     ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
       ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม ภำยใต้กรอบงบประมำณท่ีขออนุมัติด ำเนินกำร 

 

 ๑๐. การด าเนินงาน 
   ๑๐.๑ ขออนุมัติโครงการ:  ภำยในวันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๑  
   -  เมื่อโครงกำรได้รับกำรอนุมัติแล้ว จะด ำเนินกำรขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย
เพ่ือใช้ในโครงกำรเป็นครำว ๆ ตำมลักษณะของกิจกรรม 
  ๑๐.๒ ด าเนินการตามโครงการ: ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในตำรำงกิจกรรม 
   -  ตำมกรอบกิจกรรมที่แนบขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำยในครำวนั้น ๆ  
  ๑๐.๓ สรุป/และประเมินผลโครงการ: ภำยใน ๓๐ วัน หลังจำกวันที่จัดกิจกรรม 
   -  เมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วแต่ละครั้ง จะได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปและ
ประเมินผลกำรจัดท ำกิจกรรมของแต่ละครั้งรำยงำน 
   มหำวิทยำลัย และขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยเป็นครำวๆไป 
  ๑๐.๔ สรุป/และประเมินผลโครงการ: ภำยใน ๓๐ วัน หลังจำกวันที่จัดกิจกรรมครั้ง
สุดท้ำยของ ปีงบประมำณ 
   -  เมื่อด ำเนินกำรเสร็จแล้วทุกกิจกรรม (หรือตำมกรอบเวลำของปีงบประมำณ) 
จะได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปและประเมินผล 
   กำรจัดท ำกิจกรรมทั้งหมดของโครงกำรเพ่ือรำยงำนให้มหำวิทยำลัยทรำบต่อไป 



๓๐ 

 

 

 ๑๑. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
  ๑๑.๑  ผลผลิต (Output): จ ำนวนชำวไทยและชำวต่ำงประเทศผู้เข้ำอบรมมีมำกถึง 
๑,๐๐๐ รูป/คนต่อปี 
  ๑๑.๒  ผลลัพธ์ (Outcome)  

         ๑) มหำวิทยำลัยได้ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำแก่ชำวต่ำงประเทศ ตำม
แผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย 
         ๒) ได้ประชำสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมำกข้ึนในกลุ่มของ
บุคคลผู้ที่เข้ำ 
            รว่มโครงกำร   
         ๓) ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศเกิดควำมศรัทธำเลื่อมใสในค ำสั่งสอนของพระสัมมำสัม
พุทธเจ้ำ  
            ด้ำนวิปสัสนำกัมมัฏฐำน ร้อยละ ๗๐  

 

 ๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑) ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศได้รู้จักมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยมำก
ยิ่งขึ้น 
  ๒)    เกิดควำมร่วมมือและควำมรู้สึกศรัทธำต่อพระพุทธศำสนำมำกยิ่งขึ้น 
  ๓)    ช่วยส่งเสริมงำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์ไทย 
  ๔)    ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศได้มีโอกำสได้รู้ปัญหำและแนวทำงแก้ปัญหำที่ประสบ
อยู่ในระหว่ำงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนได้ดียิ่งข้ึน 
 

*** *** 
 



๓๑ 

 

โครงการประชุมผู้น าศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

............................... ...............................  
 
 ๑. ชื่อโครงการ: โครงกำรประชุมผู้น ำศำสนำในกลุ่มประเทศอำเซียน  
 ๒. ชื่อหน่วยงาน:  กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี รหัส กวส. ๐๑๓ 
 ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ: กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย  
 ๔. โครงการเชื่อมโยงกับแผนฯ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒, ๔.๑.๔/ KPI ๔.๑.๓,๔.๑.๔  

 ๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
           มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เป็นสถำบันกำรศึกษำในกำรก ำกับดูแลของรัฐบำล
และเป็นมหำวิทยำลัยสงฆ์แห่ง 
 คณะสงฆ์ไทยที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำจุฬำลงกรณ์พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 
๕ ได้ทรงสถำปนำขึ้นเพ่ือเป็น สถำบันกำรศึกษำระไตรปิฏกและวิชำกำรชั้นสูงส ำหรับพระภิกษุ
สำมเณรและคฤหัสถ ์ ผู้บริหำรวิทยำลัยมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะให้สถำบัน เ ป็ น ศู น ย์ ก ล ำ ง ก ำ ร
ศึกษำวิจัยพระพุทธศำสนำบูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ พัฒนำจิตใจและสังคมมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้มี
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ มีปฏิปทำที่น่ำเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีควำมเป็นผู้น ำทำงจิตใจ
และปัญญำควำมสำมำรถในแก้ปัญหำ 
 มีศรัทธำที่อุทิศตนเพ่ีอพระพุทธศำสนำรู้จักเสียสละเพ่ีอส่วนรวม รู้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมมี
โลกทัศน์ก้ำวไกล มีศักยภำพที่จะพัฒนำตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมกำรบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำยที่ดังกล่ำวมำ ในท่ำมกลำงควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กระแสควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในสังคมปัจจุบันและควำมก้ำวหน้ำของ ศ ำ ส ต ร์ ต่ ำ ง  ๆ 
ผู้บังคับบัญชำระดับต้นจ ำเป็นต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยคุณลักษณะของ
หัวหน้ำงำนองค์กร แห่งกำรเรียนรู้รวมทั้งกำรจัดองค์ควำมรู้ วัฒนธรรมขององค์กรและศึกษำดูงำน
เพ่ีอเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรด้วยหลักกำร และเหตุผลมีควำมสัมพันธ์ ไมตรี  ด้ ำน
พระพุทธศำสนำต่อกำรพัฒนำประเทศดังกล่ำว จึงได้จัดท ำโครงกำรประชุมผู้น ำศำสนำในกลุ่มประเทศ
อำเซียนสืบไป  



๓๒ 

 

๖. วัตถุประสงค์: 
       ๖.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป 

                เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ไมตรีด้ำนพระพุทธศำสนำของประเทศท่ีมีควำมเกี่ยวข้องต่อกำร
พัฒนำในกลุ่มประเทศอำเซียนก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรรักษำด ำรงคงไว้เพ่ีอพระพุทธศำสนำให้ยีนยำว
สืบต่อไป 

        ๖.๒ วัตถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม 
            กำรจัดโครงกำรประชุมผู้น ำอำเซียนในโอกำสนี้จะท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศรวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำของประชำชนของแต่ละประเทศมีกำรเพ่ิมหรือลดต่อ
กำรนับถือพระพุทธศำสนำ มำกน้อยเพียงใด                                               

๗. งบประมาณในการด าเนินการ: 
      งบประมำณแผ่นดิน             จ ำนวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บำท  
  งบประมำณรำยได้ส่วนงำน           จ ำนวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐  บำท            
           รวมเงินทั้งสิ้น                          จ านวนเงิน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท     

     ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม ภำยใต้กรอบงบประมำณที่ขออนุมัติด ำเนินกำร                              

๘. ลักษะกิจกรรม: 
         กำรแลกเปลี่ยน กำรเสวนำองค์ควำมรู้ใหม่กำรขยำยตัวกำรเพ่ิมเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ควำมเข้ำใจเข้ำถึงในด้ำนของกำรเปลี่ยนแปลง ด้ำนควำมเชื่อ กำรนับถือพระพุทธศำสนำ หลักกำรและ
เหตุผล ศึกษำขนบธรรมเนียมประเพณีทุก ๆ ด้ำนให้ สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันกำร
เข้ำใจแนวคิดของประชำชนคนรุ่นใหม่บุคคลที่ไม่นับถือศำสนำใด ๆ เลยให้เกิดกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมที่จะมำ
นับถือพระพุทธศำสนำต่อยอดกำรปฏิบัติต่อนักบวชที่เป็นนักบวชในบวรพระพุทธศำสนำ ทั้งเถรวำท และ
มหำยำน โดยกำรเน้นให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงแก่นแท้ หลักกำรและเหตุผลของกำรนับถือ อย่ำงถูกต้อง 
ควำมละเอียดอ่อนของกำรให้เผยแผ่ ควำมเชื่อ ควำมศรัทธำกำรประสำนควำมร่วมมือในระหว่ำงประเทศ 
ควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่ม สมำชิกอำเชียนตลอดทั้งเอเชียอำคเนย์ และภูมิภำคท่ัวโลก 

      ๙. เป้าหมายผลผลิต 
          ผู้น ำประเทศ ประชำชนของแต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศอำเซียน ที่เข้ำประชุม
โครงกำรผู้น ำอำเชียน กำรพัฒนำ 
 ด้ำนควำมควำมมั่นคงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนพระพุทธศำสนำขยำยตัวด้ำนควำมมั่นคงด้ำนจิตใจ
ก่อให้เกิดควำมสงบสุข สังคมในพี้นฐำนของแต่ละประเทศ 



๓๓ 

 

    ๑๐. เป้าหมายเชิงปริมาณ: 
        ผู้น ำประเทศ ผู้แทนของแต่ละประเทศ ผู้น ำด้ำนพระพุทธศำสนำทั้งด้ำนเถรวำท และ
มหำยำน ทั่วทั้งเอเชียในกลุ่มอำเซียนและภูมิภำคทั่วโลก จ ำนวน ๒๕๐ รูป/คน 

 ๑๑. เป้าหมายเชิงเวลา: 
  กรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ถึง เดือน
กันยำยน ๒๕๖๒  

 ๑๒.ตัวช้ีวัด: 
           ๑๒.๑ ผลผลิต (Output) 

             ผู้น ำระดับประเทศหรือผู้แทนของแต่ละประเทศที่เข้ำร่วมประชุมร้อยละ ๘๐  
           ๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
                 ผู้น ำของแต่ละประเทศที่จะได้รับข่ำวสำร ข้อมูลควำมเข้ำใจควำมเป็นจริงที่
เกิดข้ึนในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ควำม 
  ร่วมมือของแต่ละประเทศที่มีวัฒนะธรรมคล้ำยคลึงกัน กำรเป็นอยู่ใกล้เคียงกัน  ควำม
เจริญในด้ำนพระพุทธศำสนำก่อเกิด 
  ควำมร่วมมือขององค์กรชำวพุทธทั่วทั้งเอเชีย     

 ๑๓.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              ๑. ผู้น ำแต่ละประเทศที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร ก่อให้เกิดควำมรู้ควำมร่วมมือ เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงสร้ำงประชำกรที่นับถีอพระพุทธศำสนำในเชิงพฤติกรรมดังกล่ำว 

           ๒.  พระพุทธศำสนำในแต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศอำเชียนร่วมมือกันมำกขึ้น 
         ๓.  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนจิตใจและสร้ำงควำมเข้มแข็งในด้ำนพระพุทธศำสนำ 
         ๔.  เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ๆ น ำพำพระพุทธศำสนำให้มั่นคงยำวนำนสืบต่อไป 
           ๕.  ประชำชนของแต่ละประเทศมีควำมผำสุข ร่มเย็น 
          ๖.  พระพุทธศำสนำมีควำมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่ำงที่เรำเห็นได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
           ๗.  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในด้ำนเศรษฐกิจมวลรวม  
           ๘.  เกิดควำมสุขมวลรวมของประชำชนในแต่ะละประเทศทุกภูมิภำคทั่วโลกมำกยิ่งขึ้น  
           ๙. น ำพำให้คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่นับถือศำสนำใดๆ เลยท ำให้เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจ
หลักธรรมอันเป็นหลักแก่นแท้ มีเหตุและผล 
  ๑๐. พระพุทธศำสนำแผ่กระจำยไปทั่วตำมหลักขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ 
ศำสดำเอกของโลก 



๓๔ 

 

โครงการประชุมผู้น าศาสนาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจโลก 
 

๑. ชื่อโครงการ: โครงกำรประชุมผู้น ำศำสนำเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจโลก  
       Project  Of Religious Leadership Conference for World Economic 
Development 

   ๒. ชื่อหน่วยงาน:  กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  รหัส กวส. ๐๑๔ 
      ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ: กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ

รำชวิทยำลัย  
   ๔. โครงการเชื่อมโยงกับแผนฯ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒, ๔.๑.๔ /K๔.๑.๓,๔.๑.๔ 

           (๓.๓) ด้ำนกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นอำเชียน ควำมเป็นนำนำชำติ และควำมเป็นศูนย์กลำงของ
โลก  ด้ำนพระพุทธศำสนำ  
 ๕.หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
           พระพุทธศำสนำมีบทบำทมำกในโลกปัจจุบันร่วมทั้งประเทศไทยและหลำยประเทศที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนประชำกรและกำรพัฒนำไปสู่ยุคแห่งดิจิตัล (Digital ) ดังนั้น จึงจ ำเป็นที่ต้องมี
กำรประชุมผู้น ำทำงศำสนำเพ่ือให้สอดคล้องกับวิวัฒนำกำรของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งได้มี
กำรขยำยกำรนับถือศำสนำของคนรุ่นใหม่ (New Generation) ชึ่งเป็นกลุ่มที่มีควำมหลำกหลำยทำง
ควำมคิดโดยเชื่อมโยงที่ยังไม่นับถือศำสนำใดๆ ได้เข้ำมำมีบทบำทท้ังทำงด้ำนสังคมและเศรษฐกิจอันจะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจนำนำอำรยธรรมของแต่ละประเทศได้น ำประเพณีวัฒนธรรมติดตัวมำด้วย 
และมีชีวิตควำมเป็นอยู่ร่วมทั้งวิถีชีวิตของประชำชนของแต่ละประเทศย่อมคุ้นเคยกับชำวไทย  เช่น
ด้ำนมรดกประเพณีวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำแบบเถรวำทและมหำยำน ชึ่งมีควำมส ำคัญเป็นไป
ตำมพันธกิจของคณะสงฆ์ไทย โดยเป้ำหมำยของอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรสงเครำะห์และ
อนุเครำะห์แลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจโลกที่มีกำรพัฒนำอยู่ตลอดในยุค ๔.๐ โลก
แห่งกำรเปลี่ยนแปลงรวมทั้งกำรจัดองค์ควำมรู้ วัฒนธรรมขององค์กรและเดินทำงเพ่ือศึกษำดูงำนเพ่ีอ
เพ่ิมพูนประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรองค์กรด้วยหลักกำรและเหตุผล  มีควำมสัมพันธ์ไมตรี ด้ำน
พระพุทธศำสนำต่อกำรพัฒนำประเทศดังกล่ำวจึงได้จัดท ำโครงกำรประชุมผู้น ำศำสนำเพ่ือพัฒนำ
เศรษฐกิจโลก 

 



๓๕ 

 

 ๖. วัตถุประสงค์: 
          ๖.๑  เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมสัมพันธไมตรีวัฒนธรรมอันดี  

      ๖.๒  เพ่ือบูรณำกำรองค์ควำมรู้ใหม่ด้ำนวัฒนธรรมและส่งเสริมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 
          ๖.๓  เพ่ือเสริมสร้ำงรองรับกำรขยำยตัวด้ำนเศรษฐกิจที่มีอย่ำงต่อเนื่องสืบไป 
          ๖.๔  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในยุคสังคมพหุวัฒนธรรม 

     วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
            กำรจัดโครงกำรประชุมผู้น ำศำสนำเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจโลกในโอกำสนี้จะท ำให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศรวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำของประชำชนของแต่ละ
ประเทศมีกำรเพ่ิมหรือลดต่อกำรนับถีอพระพุทธศำสนำ มำกน้อยเพียงใด          
   

 ๗. กลุ่มเป้าหมาย   
             ผู้น ำทำงศำสนำทุกศำสนำ ผู้น ำทำงจิตวิญญำณ กำรเดินทำงไปเยี่ยมเยือนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมผู้น ำศำสนำทุกศำสนำและกำรมีบทบำททำงด้ำนกำรพัฒนำโดยที่มีนำนำ
ประเทศที่เก่ียวข้องทำงศำสนำที่มีทั้งเถรวำทและมหำยำน 
  
 ๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
  
 ๙.เป้าหมายผลผลิต          
               ผู้น ำประเทศ ประชำชนของแต่ะละประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศอำเชียน นำนำชำติ ที่
เข้ำประชุมโครงกำรผู้น ำศำสนำเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจโลก  
 กำรพัฒนำด้ำนควำมควำมมั่นคงด้ำนเศรษฐกิจ  ด้ำนพระพุทธศำสนำขยำยตัวด้ำนควำม
มั่นคงด้ำนจิตใจก่อให้เกิดควำมสงบสุข  สังคมในพี้นฐำน ของแต่ละประเทศ 
 
 ๑๐. เป้าหมายเชิงปริมาณ: 

           ผู้น ำประเทศ ผู้แทนของแต่ละประเทศ ผู้น ำด้ำนพระพุทธศำสนำทั้ง ด้ำนเถรวำท 
มหำยำน ทั่วทั้งเอเชีย ในกลุ่มอำเชียน และภูมิภำค 
 ทั่วโลก 

 



๓๖ 

 

 ๑๑. เป้าหมายเชิงเวลา: 
          กรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยำยน 
๒๕๖๒ มีรำยละเอียด ดังกล่ำวดังนี้   
 

 ๑๒.ตัวช้ีวัด: 
          ๑๒.๑.๑ ผลผลิต (Output) 

             ผู้น ำระดับประเทศผู้แทนของแต่ละประเทศท่ีเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ ๘๐ เปอร์เช็นต์ 
          ๑๒.๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
          ผู้น ำของแต่ละประเทศที่จะได้รับข่ำวสำรข้อมูลควำมเข้ำใจควำมเป็นจริงที่ เกิดขึ้นใน
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ควำมร่วมมือของแต่ละประเทศท่ีมีวัฒนะธรรมคล้ำยคลึงกัน กำรเป็นอยู่ใกล้ เคียง
กัน ควำมเจริญในด้ำนพระพุทธศำสนำก่อเกิดควำมร่วมมือขององค์กรชำวพุทธทั่วทั้งเอเชีย 

 
    ๑๓.งบประมาณในการด าเนินการ: 

          ในงบ ค ำขอในปี ๒๕๖๒                  จ ำนวนเงิน        ๘๒๐,๐๐๐   บำท  
           นอกงบส่วนของมหำวิทยำลัย            จ ำนวนเงิน         ๑๒๐,๐๐๐   บำท 
           ส่วนงำน                                     จ ำนวนเงิน        ๗๐๐,๐๐๐   บำท 
           รวมเงินทั้งสิ้น                            จ านวนเงิน       ๘๒๐,๐๐๐   บาท 

         หมายเหตุ: ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
   ๑๔. ลักษณะกิจกรรม: 

         กำรแลกเปลี่ยน กำรเสวนำองค์ควำมรู้ใหม่กำรขยำยตัวกำรเพ่ิมเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
ควำมเข้ำใจเข้ำถึงในด้ำนของกำร เปลี่ยนแปลง  ด้ำนควำมเชี่อ กำรนับถือพระพุทธศำสนำ หลักกำร
และเหตุผล ศึกษำขนบธรรมเนียมประเพณีทุกๆด้ำนให้สอดคล้องกับกำร เปลี่ยนแปลง ของโลก
ในปัจจุบันกำรเข้ำใจแนวคิดของประชำชนคนรุ่นใหม่บุคคลที่ไม่นับถือศำสนำใดๆ   เลยให้เกิดกำร
เรียนรู้เพิ่มเติมที่จะมำนับถือ พระพุทธศำสนำ ทั้งเถรวำท และมหำยำน โดยกำรเน้นให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจถึงแก่นแท้ หลักกำรและเหตุผลของกำรนับถือ   พระพุทธศำสนำ อย่ำงถูกต้อง ควำม
ละเอียดอ่อนของกำรให้เผยแผ่ ควำมเชื่อ ควำมศรัทธำกำรประสำนควำมร่วมมือในระหว่ำงประเทศ 
ควำมร่วมมือ ระหว่ำง กลุ่มสมำชิกอำเชียนตลอดทั้งเอเชียอำคเนย์ และภูมิภำคท่ัวโลก 
 
 



๓๗ 

 

    ๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑.  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมไทยและนำนำชำติ 

         ๒.  ได้พัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้มีควำมรู้ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนและวัฒนธรรม       
         ๓.  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนจิตใจและสร้ำงควำมเข้มแข็งในด้ำนพระพุทธศำสนำ 
         ๔.  เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ น ำพำพระพุทธศำสนำให้มั่นคงยำวนำนสืบต่อไป 
         ๕.  พระพุทธศำสนำในแต่ละประเทศที่ร่วมมือกันมำกข้ึน 

 ๖.  ได้ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ด้ำนวัฒนธรรมระหว่ำงไทยและนำนำชำติ 
 



๓๘ 

 

โครงการประชุมผู้น าศาสนากรณีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

............................... ...............................  
 
 ๑. ชื่อโครงการ: โครงกำรกำรประชุมผู้น ำศำสนำกรณีกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก  
 ๒. ชื่อหน่วยงาน:  กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี รหัส กวส. ๐๑๓ 
 ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ: กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย  
 ๔. โครงการเชื่อมโยงกับแผนฯ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒, ๔.๑.๔/ KPI ๔.๑.๓,๔.๑.๔  

 ๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
            มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เป็นสถำบันกำรศึกษำในกำรก ำกับดูแลของ
รัฐบำลและเป็นมหำวิทยำลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำจุฬำลงกรณ์พระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวรชักำลที่ ๕ ได้ทรงสถำปนำขึ้นเพ่ือเป็น สถำบันกำรศึกษำระไตรปิฏกและวิชำกำร
ชั้นสูงส ำหรับพระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์ผู้บริหำรวิทยำลัยมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะให้สถำบัน เ ป็ นศู น ย์ กล ำ ง
กำรศึกษำวิจัยพระพุทธศำสนำบูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ พัฒนำจิตใจและสังคมมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้
มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำพระพุทธศำสนำ มีปฏิปทำที่น่ำเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีควำมเป็นผู้น ำทำงจิตใจ
และปัญญำควำมสำมำรถในแก้ปัญหำ มีศรัทธำที่อุทิศตนเพี่อ พระพุทธศำสนำรู้จักเสียสละเพ่ีอส่วนรวม 
รู้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมมีโลกทัศน์ก้ำวไกล มีศักยภำพที่จะพัฒนำตนเองให้เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม  
  กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้บรรลุ เป้ำหมำยที่ดั งกล่ำวมำ ในท่ำมกลำง
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศกระแส ควำม เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน
และควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ต่ำง ๆ ผู้บังคับบัญชำระดับต้นจ ำเป็นต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำร
บริหำรงำนมหำวิทยำลัยคุณลักษณะของหัวหน้ำงำนองค์กรแห่งกำรเรียนรู้รวมทั้งกำรจัดองค์ควำมรู้ 
วัฒนธรรมของ องค์กรและศึกษำดูงำนเพี่อเพ่ิมพูน ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรด้วยหลักกำรและ
เหตุผล มีควำมสัมพันธ์ไมตรี ด้ำน พระพุทธศำสนำต่อกำรพัฒนำประเทศดังกล่ำว จึงได้จัดท ำ 
โครงกำรประชุมผู้น ำศำสนำกรณีกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก  



๓๙ 

 

   ๖. วัตถุประสงค์: 
        ๖.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป 

                 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ไมตรีด้ำนพระพุทธศำสนำของประเทศที่มีควำม
เกี่ยวข้องต่อกำรพัฒนำในกลุ่มประเทศอำเซียนและในยุโรป ก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรรักษำด ำรงคงไว้
เพ่ีอพระพุทธศำสนำให้ยีนยำวสืบต่อไป 

        ๖.๒ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
             กำรประชุมผู้น ำศำสนำกรณีกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก  ในโอกำสนี้จะท ำ
ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศรวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำของประชำชน
ของแต่ละประเทศมีกำรเพ่ิมหรือลดต่อกำรนับถือพระพุทธศำสนำ  
 ๗. งบประมาณในการด าเนินการ: 
      งบประมำณแผ่นดิน              จ ำนวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บำท  
  งบประมำณรำยได้ส่วนงำน             จ ำนวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บำท            
           รวมเงินทั้งสิ้น                           จ านวนเงิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท     

  ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม ภำยใต้กรอบงบประมำณที่ขออนุมัติด ำเนินกำร 
 ๘. ลักษณะกิจกรรม: 
          กำรแลกเปลี่ยน กำรเสวนำองค์ควำมรู้ใหม่กำรขยำยตัวกำรเพ่ิมเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ควำมเข้ำใจเข้ำถึงในด้ำนของกำร เปลี่ยนแปลง  ด้ำนควำมเชื่อ กำรนับถือพระพุทธศำสนำ หลักกำร
และเหตุผล ศึกษำขนบธรรมเนียมประเพณีทุก ๆ ด้ำนให้ สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ โ ล ก ใ น
ปัจจุบันกำรเข้ำใจแนวคิดของประชำชนคนรุ่นใหม่บุคคลที่ไม่นับถือศำสนำใด ๆ เลยให้ เกิ ดกำร เรี ยนรู้
เพ่ิมเติมที่จะมำนับถือ พระพุทธศำสนำต่อยอดกำรปฏิบั ติ ต่ อนักบวชที่ เป็นนักบวชในบวร
พระพุทธศำสนำ ทั้งเถร วำท และมหำยำน โดยกำรเน้นให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ถึงแก่นแท้ หลักกำรและ
เหตุผลของกำรนับถือ อย่ำงถูกต้อง ควำม ละเอียดอ่อนของกำรให้เผยแผ่ ควำมเชื่อ ควำมศรัทธำกำร
ประสำน ควำมร่วมมือในระหว่ำงประเทศ ควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่ม สมำชิกอำ เชี ยน  ยุ โ รป 
และภูมิภำคท่ัวโลก 

      ๙. เป้าหมายผลผลิต 
           ผู้น ำประเทศ ประชำชนของแต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศอำเซียน ยุโรป ที่เข้ำ
ประชุมโครงกำรผู้น ำศำสนำกรณีกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก กำรพัฒนำด้ำนควำมควำมมั่นคงด้ำน
เศรษฐกิจ ด้ำนพระพุทธศำสนำขยำยตัว  ด้ำนควำมมั่นคงด้ำนจิตใจก่อให้เกิดควำมสงบสุข สังคมในพ้ีน
ฐำนของแต่ละประเทศ 



๔๐ 

 

      ๑๐. เป้าหมายเชิงปริมาณ: 
         ผู้น ำประเทศ ผู้แทนของแต่ละประเทศ ผู้น ำด้ำนพระพุทธศำสนำทั้งด้ำนเถรวำท 
และมหำยำน ทั่วทั้งกลุ่มอำเซียน ยุโรป และภูมิภำค ทั่วโลก จ ำนวน ๒๕๐ รูป/คน 

       ๑๑. เป้าหมายเชิงเวลา: 
   กรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ถึง 
เดือนกันยำยน ๒๕๖๒  

 ๑๒.ตัวช้ีวัด: 
            ๑๒.๑ ผลผลิต (Output) 

             ผู้น ำระดับประเทศหรือผู้แทนของแต่ละประเทศที่เข้ำร่วมประชุมร้อยละ ๘๐  
            ๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
                 ผู้น ำของแต่ละประเทศที่จะได้รับข่ำวสำร ข้อมูลควำมเข้ำใจควำมเป็นจริงที่
เกิดข้ึนในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ควำมร่วมมือของแต่ละประเทศที่มีวัฒนะธรรมคล้ำยคลึงกัน กำรเป็นอยู่
ใกล้เคียงกัน ควำมเจริญในด้ำนพระพุทธศำสนำก่อเกิดควำม ร่วมมือ ขององค์กรชำวพุทธทั่วทั้งเอเชีย     

 ๑๓.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๑. ผู้น ำแต่ละประเทศที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร ก่อให้เกิดควำมรู้ควำมร่วมมือ เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โครงสร้ำงประชำกรที่นับถือพระพุทธศำสนำในเชิงพฤติกรรม 

          ๒.  พระพุทธศำสนำในแต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศอำเชียนร่วมมือกันมำกขึ้น 
          ๓.  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนจิตใจและสร้ำงควำมเข้มแข็งในด้ำนพระพุทธศำสนำ 
          ๔.  เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ๆ น ำพำพระพุทธศำสนำให้มั่นคงยำวนำนสืบต่อไป 
          ๕.  ประชำชนของแต่ละประเทศมีควำมผำสุข ร่มเย็น 
          ๖.  พระพุทธศำสนำมีควำมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่ำงที่เรำเห็นได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
          ๗.  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในด้ำนเศรษฐกิจมวลรวม  
          ๘.  เกิดควำมสุขมวลรวมของประชำชนในแต่ะละประเทศทุกภูมิภำคทั่วโลกมำกยิ่งขึ้น  
          ๙. น ำพำให้คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่นับถือศำสนำใด ๆ เลยท ำให้เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจ  หลักธรรม
อันเป็นหลักแก่นแท้ มีเหตุและผล 
          ๑๐. พระพุทธศำสนำแผ่กระจำยไปทัว่ตำมหลักขององค์สมเด็จพระสมัมำสัมพุทธเจำ้ 
 



๔๑ 

 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน 
------------------------------------  

 
 ๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  
 ๒. ชื่อหน่วยงาน : กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี รหัสโครงการ : กวส.๐๑๖ 
 ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 ๔. โครงการเชื่อมโยงกับแผนฯ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒, 
๔.๑.๔ / KPI ๔.๑.๓, ๔.๑.๔ 
 
 ๕. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยและประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ได้มีควำมสัมพันธ์สืบต่อกันมำเป็น
เวลำช้ำนำนนับแต่โบรำณกำล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมี ประชำชนชำวจีนได้อพยพมำพ่ึงพระบรมโพธิสมภำร
ของพระมหำกษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมำ ท ำให้เกิดควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลือกระหว่ำงไทยกับ
จีนเป็นต้นมำ และได้น ำประเพณีวัฒนธรรมติดตัวมำด้วย ท ำให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่มีควำมคุ้นเคยกับชำว
ไทยมีกำรติดต่อค้ำขำยกันมำจนถึง ปัจจุบัน ท ำให้มีควำมสัมพันธ์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น โดยเฉพำะในด้ำน
พระพุทธศำสนำแบบเถรวำทไทย และมหำยำนจีน ซึ่งมีควำมส ำคัญเป็นไปตำม นโยบำยของรัฐบำลพันธ
กิจของคณะสงฆ์ไทย โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือกำรสงเครำะห์อนุเครำะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อส่งเสริม ลักษณะเด่นของประเพณีและวัฒนธรรมให้ด ำรงมั่นสืบไป 
  ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนขึ้น เพ่ือพัฒนำ
บุคลำกร และผู้ที่สนใจ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ  และมีประสบกำรณ์ จำกกำรได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ นี้ 
และยังสำมำรถน ำเอำสิ่งที่ได้มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน รวมทั้งได้ชมควำมงดงำมทำงด้ำนวัฒนธรรม
ของไทย-จีนด้วย  

 
 ๖. วัตถุประสงค์ 

      ๖.๑  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมระหว่ำงไทย-จีน 
 ๖.๒  เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ  
 ๖.๓  เพ่ือกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำร่วมกัน 
 

          ๗. กลุ่มเป้าหมาย  
 เชิงปริมำณ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ๑๐๐  รูป/คน 



๔๒ 

 

 ๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองวิเทศสัมพันธ์  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 
          ๙. การเตรียมการและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.ค
.๖๑ 

พ.ย
.๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค
.๖๒ 

ก.พ
.๖๒ 

มี.ค
.๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑ ขออนุมัติโครงกำร             
๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำร             
๓ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ             

๔ ประเมินผลและสรุปกำร
ด ำเนินงำน 

        
 

    

๕ รำยงำนต่อมหำวิทยำลัย             
 

จ ำนวน ๓ ครั้ง ระหว่ำงเดือน มกรำคม – พฤษภำคม ๖๒ 
 ๑๐. สถานทีด่ าเนินงาน 
  ๑๐.๑ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
  ๑๐.๒ สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 

 ๑๑. วิธีการด าเนินงาน 
  ๑๑.๑ ประชุมเตรียมวำงแผนงำน 
   ๑๑.๒ ขออนุมัติโครงกำรฯ 
  ๑๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรฯ 
  ๑๑.๔ ประชุมคณะกรรมกำร 
  ๑๑.๕ ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 
  ๑๑.๖ ก ำหนดเวลำกำรสัมมนำ และจัดเตรียมเอกสำรและอุปกรณ์ 
  ๑๑.๗ ประสำนงำนเชิญวิทยำกรและงำนกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
  ๑๑.๘ ด ำเนินกำรสัมมนำ 
  ๑๑.๙ ประเมินผลกำรสัมมนำ 
  ๑๑.๑๐ สรุปเอกสำรและรำยงำนต่อมหำวิทยำลัย 



๔๓ 

 

 ๑๒. วิทยากร  
  ๑๒.๑ ผู้บริหำร คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
  ๑๒.๒ พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยำกรที่เกี่ยวข้อง  
  ๑๒.๓ ผู้บริหำรจำกส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ กรมกำรศำสนำ และกระทรวง
วัฒนธรรม 
 
 ๑๓.  ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ รวมทั้งสิ้น  ๖๖๐,๐๐๐ บาท 
         หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 ๑๔. ที่มาของงบประมาณ 
  ๑๔.๑ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย   ๖๐,๐๐๐   บำท 
  ๑๔.๒   งบบริจำคท่ัวไป ๖๐๐,๐๐๐ บำท 
 
 ๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๕.๑ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมระหว่ำงไทยและจีน 
  ๑๕.๒ ได้มีกำรร่วมมือด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงไทยและจีน 
  ๑๕.๔ ได้มีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำร่วมกัน 
 

------------------------------------------- 

 
 
 
 



๔๔ 

 

โครงการความร่วมมือด้านศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
_________ 

 ๑. ชื่อโครงการ:  โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนศำสนำและวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ 
 ๒. ชื่อหน่วยงาน:  กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  รหัสโครงการ: กวส. ๐๑๗ 
 ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ: กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
     มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 ๔. โครงการเชื่อมโยงกับ: 
  ๔.๑ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำงำนทะนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรม 
   เป้ำประสงค์ที่ ๔.๑ ผลงำนทะนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ และศิลปวัฒนธรรมเป็นที่
ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 
   ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๒ จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมใน
ต่ำงประเทศท่ีมีกิจกรรมร่วมกัน 
   กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑ สนับสนุนและประชำสัมพันธ์กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของชำติที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนำนำชำติ 
  ๔.๒ ระบบประกันคุณภาพ ส าหรับส่วนงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา 
   องค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
   ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ กำรประสำนงำนกับองค์กรระหว่ำงประเทศและชำวต่ำงประเทศ 
  ๔.๓ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ 
     คณะกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพ เสนอแนะว่ำ ส่วนงำนควรมีเครือข่ำยกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำระหว่ำง มหำวิทยำลัยกับองค์กรในต่ำงประเทศและมีกิจกรรม
ร่วมกันตำมแผนแม่บท (master plan) (แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย) แผนกลยุทธ์/ยุทธศำสตร์ (strategic plan) 
และแผนปฏิบัติกำร (action plan)  เพ่ือด ำเนินกำรตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
 



๔๕ 

 

 ๕. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยพณฯท่ำนประธำนำธิบดีของสำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ ได้
เดินทำงมำเยือนประเทศไทยเพ่ือถวำยสักกำระพระบรม ศพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้แจ้งรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) ซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบำลไทยใน
กำรต้อนรับและส่งที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิว่ำ ทำงรัฐบำลศรีลังกำแสดงควำมประสงค์จะขอ
มอบหน่อต้นพระศรีมหำโพธิ์จำกเมืองอนุ รำธปุระ สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ ให้แก่
รัฐบำลไทยเพ่ือเป็นกำรน้อมร ำลึกและถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระ ปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร และเพ่ือควำม สัมพันธไมตรีระหว่ำงประชำชนชำวไทยและประชำชนชำวศรีลังกำ 
  ในกำรนี้ รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ขอให้
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติน ำเสนอมหำเถร สมำคม     เพ่ือขอควำมเห็นประกอบกำร
พิจำรณำในกำรคัดเลือกวัดที่มีควำมเหมำะสมส ำหรับปลูกหน่อต้นพระศรีมหำโพธิ์ ซึ่งส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้น ำควำมเห็นของมหำเถรสมำคมกรำบเรียนนำยกรัฐมนตรี เพ่ือโปรด
พิจำรณำสั่งกำรน ำส่งข้อมูลให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศแจ้ง  กรมรำชเลขำนุกำรในพระองค์ กรำบบังคม
ทูลขอพระรำชทำนพระรำชวินิจฉัยโปรดเกล้ำฯ ต่อไปนั้น และต่อมำได้ทรงพิจำรณำเลือกวัดวชิรธรรมำ
รำม อ ำเภอมหำรำช จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นที่ปลูกหน่อต้นพระศรีมหำโพธิ์เป็นที่ทรำบแล้วนั้น
รัฐบำลไทยเห็นควำมส ำคัญในเรื่องนี้  จึงขอให้มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ช่วย
ด ำเนินกำรและประสำนงำนให้กำรรับรองพระสงฆ์ศรีลังกำพร้อมด้วยคณะที่จะเดินทำงมำร่วมงำนในครั้งนี้ 
และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควรมีแผนปฏิบัติกำรและโครงกำรหรือกิจกรรมใน
ด้ำนกำรต่ำงประเทศระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพ เห็นควรจัดท ำโครงกำรร่วมมือด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม
ระหว่ำง ประเทศ ขึ้น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำชำติ และแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยต่อไป   
 

 ๖. วัตถุประสงค์ 
๖.๑ เพ่ือสำนสัมพันธ์ทำงพระพุทธศำสนำระหว่ำงไทยและศรีลังกำ 
๖.๒ เพ่ือน้อมอุทิศถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
๖.๓  สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
๖.๔  เพ่ือควำมยั่งยืนทำงพระพุทธศำสนำระหว่ำงไทยและศรีลังกำ 

 



๔๖ 

 

 ๗. เป้าหมายผลผลิต 
  ๗.๑ เชิงปริมาณ         จ ำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ รูป/คน 
    -ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัย   จ ำนวน ๒๕๐   รูป/คน 
  - บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนกำรต่ำงประเทศและงำนนำนำชำติ  จ ำนวน ๕๐     รูป/คน 
    - บุคคลทั่วไปทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์   จ ำนวน ๗๐๐    รูป 
  ๗.๒ เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหำร บุคลำกรของมหำวิทยำลัยและผู้เกี่ยวข้องทรำบและตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม ระหว่ำงประเทศและสำมำรถจัดท ำโครงกำรและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ตรงตำมควำมต้องกำรและนโยบำยของมหำวิทยำลัย  
 
 ๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ด ำเนินงำนระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๑ – มีนำคม ๒๕๖๒ 
 
 ๙. ลักษณะของกิจกรรม 
  ๙.๑ กำรจัดกิจกรรมด้ำนศำสนำและวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ 
   ๙.๒ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนศำสนำและวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ 
   ๙.๓ กำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรมสู่ประชำชน 
 
 ๑๐. การเตรียมการและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

ม.ีค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

ม.ิย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑ ขออนุมัติโครงกำร             

๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำร             

๓ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ             

๔ ติดตำมผลและประเมินผล             

๕ สรุปผลกำรด ำเนินงำน             

๖ รำยงำนต่อมหำวทิยำลัย             

 
 



๔๗ 

 

 ๑๑. สถานที่ด าเนินงาน 
  ๑๑.๑ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
  ๑๑.๒ วัดวชิรธรรมำรำม อ ำเภอมหำรำช จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 
 

 ๑๒. ที่มาของงบประมาณ 
  ๑๒.๑ งบประมำณจำกมหำวิทยำลัย  จ ำนวน   ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
  ๑๒.๒ งบประมำณจำกองค์กรควำมร่วมมือ  จ ำนวน   ๔๐๐,๐๐๐ บำท (บริจำค) 
 ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๓.๑ ได้สำนสัมพันธ์ทำงพระพุทธศำสนำระหว่ำงไทยและศรีลังกำ 
   ๑๓.๒ ได้น้อมอุทิศถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนำถบพิตร และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร 
  ๑๓.๓ ได้ควำมยั่งยืนทำงพระพุทธศำสนำระหว่ำงไทยและศรีลังกำ 

 



๔๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 
 

(ร่าง) 
ค าสั่งส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่           /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนงานประจ าปีกองวิเทศสัมพันธ์  

    
 เพ่ือให้กำรจัดท าแผนงานประจ าปีกองวิเทศสัมพันธ์  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำย
ของมหำวิทยำลัย 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรำยนำมดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรจัดจัดท า
แผนงานประจ าปีบุคลกองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ประกอบด้วย :- 

๑.   พระแสงเฮือง  นรินฺโท ดร.    ประธำนกรรมกำร 

๒.   พระมหำอนุชำ  กำญฺจโน    รองประธำนกรรมกำร 

๓.   พระครูศรีธรรมวรำภรณ์    รองประธำนกรรมกำร 

๔.   พระมหำศุภกิจ  สุภกิจฺโจ    กรรมกำร 

๕.   พระมหำสุเทพ  สุวฑฺฒโน    กรรมกำร 

๖.   พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ    กรรมกำร 

๗.   นำยสำคร  ธะรที     กรรมกำร 

๘.   นำยสมรรถชัย  มั่งค ำมี    กรรมกำร 

๙.   พระมหำโกศล ธีรปญฺโญ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๐.   นำยสรวรรษ ปรักกโมดม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๑.   นำยศิโรดม  วชิรวรำภรณ์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๒.   ภิกษุณีอัมพิกำ  คูวณิชกุล    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๕๐ 

 

 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรจัดท าแผนงานประจ าปีกองวิเทศสัมพันธ์ มีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 
๑) จัดท ำแผนงำนประจ ำปี บุคลากรสำยสนับสนุนกำรศึกษำจำกกระบวนกำรที่เป็นระบบ 

สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรภำยในส่วนงำน มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง  ณ  วันที่              พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

(พระมหำไพรัชน์  ธมฺมทีโป) 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
 


