
 
 

๓๓ 
 

 
ตารางวางแผน 

การปฏิบัติการโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 



 
 

๓๔ 
 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑. ชื่อโครงการ         :  โครงการมอบประกาศนียบัตร ฯ ประจ าปี 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :   ผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั          
งบประมาณ   :   ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)        

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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. ขออนุมัติโครงการ ผู้ปกครอง
นักเรียน 

พอ.มจรและ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน  
๑,๐๐๐ 

คน 

ร้อยละ ๘๐ 

            

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ             

๓. ติดต่อประสานงาน             

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             

๕. ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน             

๖ .ส่งรายงานผลการด าเนินงาน             



 
 

๓๕ 
 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒. ชื่อโครงการ          :  โครงการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :   ผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั          
งบประมาณ   :   ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)       

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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. ขออนุมัติโครงการ พระอาจารย์ 
แม่ชี 

ครูสอน  
พอ.มจร 
สาขา 

จ านวน 
๑๐๐รูป/คน 

 

ร้อยละ ๘๐ 

            

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ              

๓. ติดต่อประสานงาน             

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             

๕. ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน             

๖ .ส่งรายงานผลการด าเนินงาน             



 
 

๓๖ 
 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๓. ชื่อโครงการ          :  โครงการตรวจเยี่ยมกิจการสาขา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :   ผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั          
งบประมาณ   :   ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)       

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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. ขออนุมัติโครงการ สาขา 
โรงเรียน 

พุทธศาสนา
วันอาทิตย์ 

ร้อยละ ๘๐ 

            

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ             

๓. ติดต่อประสานงาน             

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             

๕. ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน             

๖ .ส่งรายงานผลการด าเนินงาน             



 
 

๓๗ 
 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๔. ชื่อโครงการ          :  โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูรอ้นถวายเป็นพระราชกุศล 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :   ผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั          
งบประมาณ   :   ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)       

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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. ขออนุมัติโครงการ สามเณร 
๑๐๐ 

เขกขัมมจา
ริณ ี
๕๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

            

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ             

๓. ติดต่อประสานงาน             

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             

๕. ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน             

๖ .ส่งรายงานผลการด าเนินงาน             



 
 

๓๘ 
 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๕. ชื่อโครงการ          :  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :   ผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั          
งบประมาณ   :   ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)       

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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. ขออนุมัติโครงการ ผู้ปกครอง
นักเรียน 
พอ.มจร 

และ
ประชาชน

ทั่วไป
จ านวน  
๑,๐๐๐ 

คน 

ร้อยละ ๘๐ 

            

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ             

๓. ติดต่อประสานงาน             

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             

๕. ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน             

๖ .ส่งรายงานผลการด าเนินงาน 
   

         



 
 

๓๙ 
 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๖. ชื่อโครงการ          :  โครงการแปลงนาพุทธเกษตรสาธติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :   ผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั          
งบประมาณ   :   ๑๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)       

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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. ขออนุมัติโครงการ นักเรียน
โรงเรียน

พุทธศาสนา
วันอาทิตย์ 

ร้อยละ ๘๐ 

            

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ             

๓. ติดต่อประสานงาน             

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             

๕. ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน             

๖ .ส่งรายงานผลการด าเนินงาน             



 
 

๔๐ 
 

ตารางวางแผนการปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๗. ชื่อโครงการ          :  โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปญัญาด้านอาหารและศลิปหัตถกรรม 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :   ผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั          
งบประมาณ   :    ๑๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)       

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย 

น้ าหนัก
ความส าคัญ

ของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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. ขออนุมัติโครงการ ผู้ปกครอง,
นักเรียน,
ประชาชน

ทั่วไป
โรงเรียน

พุทธศาสนา
วันอาทิตย์ 

ร้อยละ ๘๐ 

            

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ             

๓. ติดต่อประสานงาน             

๔. ด าเนินงานตามโครงการ             

๕. ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน             

๖ .ส่งรายงานผลการด าเนินงาน             


