
๓๒ 

 

 
 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๑. ชื่อโครงการ :   โครงการกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ “กิจกรรมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช” 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย          
งบประมาณ   :  ๑๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)       

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

ผู้ปกครอง
นักเรียน 
พอ.มจร 

วัดมหำธำตุ 
จ ำนวน  
๑๕๐ 
คน 

ร้อยละ ๘๐ 

****            

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร ****            

๓.ติดต่อประสำนงำน ****            

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ****            

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน *****            

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน *****            



๓๓ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๒. ชื่อโครงการ :   โครงการกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

      “กิจกรรมวางพวงมาลา สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท” 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย          
งบประมาณ   :  -       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

ผู้ปกครอง
นักเรียน 
พอ.มจร 

วัดมหำธำตุ 
จ ำนวน  
๑๕๐ 
คน 

ร้อยละ ๘๐ 

****            

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร ****            

๓.ติดต่อประสำนงำน ****            

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  ****           

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน  *****           

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  *****           



๓๔ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๓. ชื่อโครงการ      :   โครงกำรกิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  
          “กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ และเทศน์มหำชำติ “พระมโหสถบัณฑิตชาดก” 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์   มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย      
งบประมาณ        :  ๑๐๐,๐๐๐ บำท  (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 
ผู้ปกครอง
นักเรียน 
พอ.มจร.

และ
ประชำชน

ทั่วไป 
จ ำนวน 

๑,๐๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 

 ****           

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร  ****           

๓.ติดต่อประสำนงำน  ****           

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร   ****          

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน   ****          

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
 **** 

         



๓๕ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๔. ชือ่โครงการ      : โครงกำร จัดกิจกรรมเน่ืองในวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ “กิจกรรมท ำบุญปีใหม่ วันครู และวันเด็กแห่งชำติ”  
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ    : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์     มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย    
งบประมาณ         :   - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

ผู้ปกครอง
นักเรียน 
พอ.มจร  

ทั้ง ๔ สำขำ 
จ ำนวน 

๑,๐๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 

  ****          

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร   ****          

๓.ติดต่อประสำนงำน   ****          

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร    ****         

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน    ****         

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
  **** 

        



๓๖ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๕.ชื่อโครงการ                 : โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ “ กิจกรรมวันมาฆบูชา”     
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
งบประมาณ              :   -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

นร.พอ.มจร 
วังน้อย
จ ำนวน 

๒๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 

   ****         

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร     ****        

๓.ติดต่อประสำนงำน     ****        

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร     ****        

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน     ****        

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
   **** 

       



๓๗ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๖.ชื่อโครงการ     : โครงกำรมอบประกำศนียบัตร ฯ ประจ ำปี ๒๕๖๓   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
งบประมาณ                : ๘๘๐,๐๐๐ บำท (แปดแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 
ผู้ปกครอง
,นักเรียน 
พอ.มจร  

ทั้ง ๔ สำขำ
นักเรียนที่

ร่วมประกวด
กำรแข่งขัน

จ ำนวน 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 

   ****         

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร     ****        

๓.ติดต่อประสำนงำน     ****        

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร          ****   

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน          ****   

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
     

   
**** 

  



๓๘ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๗. ชื่อโครงการ   : โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน ถวำยเป็นพระรำชกุศล  
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย           
งบประมาณ     :  ๓๐๐,๐๐๐  (สำมแสนบำทถ้วน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

ผู้ปกครอง,
นักเรียนพอ.

มจร 
จ ำนวน 

๒๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 

    ****        

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร     ****        

๓.ติดต่อประสำนงำน     ****         

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร      **** ****      

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน       ****      

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
     **** 

     



๓๙ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๘.ชื่อโครงการ    : โครงกำรจัดกิจกรรมเน่ืองในวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ “กิจกรรมวันสงกรำนต์”  
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย           
งบประมาณ     :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

ผู้ปกครอง,
นักเรียนพอ.

มจร 
จ ำนวน 

๓๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 

     ****       

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร      ****       

๓.ติดต่อประสำนงำน      ****       

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร       ****      

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน       ****      

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
     **** 

     



๔๐ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๙.ชื่อโครงการ     : โครงกำรจัดกิจกรรมค่ำยภำษำและวัฒนธรรม                    
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
งบประมาณ                : ๑,๐๐๐,๐๐๐  บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

ผู้ปกครอง
นักเรียนพอ.

มจร 
ทั้ง ๔ สำขำ 

จ ำนวน 
๓๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 

   ****         

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร    ****         

๓.ติดต่อประสำนงำน    ******************       

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร       ****      

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน       ****      

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
      ****   

   



๔๑ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๑๐.ชื่อโครงการ             : โครงกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

       “วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี”  
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 งบประมาณ                : - 
 

 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

ผู้ปกครอง,
นักเรียนพอ.

มจร 
จ ำนวน 

๒๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 

       ****     

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร        ****     

๓.ติดต่อประสำนงำน        ****     

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร         ****    

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน         ****    

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
      

 
**** 

   



๔๒ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๑๑.ชื่อโครงการ             : โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู พอ.มจร      
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 งบประมาณ                :  ๑๐๐,๐๐๐  (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
 

 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

พระอำจำรย์
สอน 

ครูพิเศษ
จ ำนวน 

๑๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 

       ****     

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร         ****    

๓.ติดต่อประสำนงำน         ****    

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร          ****   

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน          ****   

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
      

 
 **** 

  



๔๓ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๑๒.ชื่อโครงการ            : กิจกรรมปฐมนิเทศเปิดเรียนและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 งบประมาณ                :  ๑๐๐,๐๐๐  (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

พระอำจำรย์
สอน 

ครูพิเศษ 
ผู้ปกครอง
นักเรียน
จ ำนวน 

๑,๐๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 

       ****     

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร         ****    

๓.ติดต่อประสำนงำน         ****    

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร          ****   

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน          ****   

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
      

 
 **** 

  



๔๔ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
          ๑๓. ชื่อโครงการ   : โครงกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
                                   “กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ ผ้ำอำบน้ ำฝน และเวียนเทียนเนื่องในวันอำสำฬบูชำ 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 งบประมาณ                :  ๑๐,๐๐๐  (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 
 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

พระอำจำรย์
สอน 

ครูพิเศษ 
ผู้ปกครอง
นักเรียน
จ ำนวน 

๑,๐๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 

        ****    

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร         ****    

๓.ติดต่อประสำนงำน         ****    

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร         ****    

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน         ****    

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
      

 
****  

  



๔๕ 

 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
          ๑๔. ชื่อโครงการ   : โครงกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
                                   “กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลปัจจุบัน” 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 งบประมาณ                :  ๒๐,๐๐๐  (สองหมื่นบำทถ้วน) 
 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

พระอำจำรย์
สอน 

ครูพิเศษ 
ผู้ปกครอง
นักเรียน
จ ำนวน 

๑,๐๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 

         ****   

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร          ****   

๓.ติดต่อประสำนงำน          ****   

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร          ****   

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน          ****   

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
      

 
 **** 

  



๔๖ 

 

 
ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

          ๑๕. ชื่อโครงการ   : โครงกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
                                   “กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ เทศน์มหำเวสสันดรชำดก” 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 งบประมาณ                :  ๑๐๐,๐๐๐  (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงกำร 

พระอำจำรย์
สอน 

ครูพิเศษ 
ผู้ปกครอง
นักเรียน
จ ำนวน 

๑,๐๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 

         ****   

๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร           ****  

๓.ติดต่อประสำนงำน           ****  

๔.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร           ****  

๕.ประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน           ****  

๖.ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
      

 
  **** 

 


