
แผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/กฏจกรรมทททตอบสนองยยทธศาสตรรและพบนธกฏจของมหาวฏทยาลบยตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปป พ.ศ. ๒๕๖๒

ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๖๙๔ โครงการกฑจกรรมเสรฑมหลบกสสตร ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ

เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน

การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผสหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทดา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทดาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๖๙๕ โครงการปฏฑบบตฑวฑปปสสนากบมมบฏฐานนฑสฑต ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผสหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๗๑๔ โครงการตฑดตามผลบบณฑฑตทมทสดาเรรจการศศกษา ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ

เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน

การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผสหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทดา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทดาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๑๕ โครงการเปปดโลกกวหางสรหางเสหนทางสสหอาชมพ ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ

เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน

การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผสหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ จดานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลระดบบชาตฑหรพอ

นานาชาตฑ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๑๗ โครงการพบฒนานฑสฑตในศตวรรษทมท ๒๑ และนโยบายฯ ๔.๐ ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ

เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน

การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผสหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทดา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทดาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๗๒๑ โครงการพบฒนาสหงเสรฑมสคขภาพนฑสฑต ๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผสหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๒๒ โครงการพบฒนาบบณฑฑตทมทพศงประสงคณ ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ

เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน

การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผสหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทดา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทดาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๗๒๓ โครงการปฐมนฑเทศนฑสฑตกหอนเปปดภาคเรมยน ๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผสหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          อาจารยณมมความรสหความเชมทยวชาญในศาสตรณและมมทบกษะในการจบดกระบวนการเรมยนรสหทมททบนสมบย
เปปาประสงครททท ๓

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๑๘ โครงการพบฒนาศบกยภาพบคคลากรสายวฑชาการ ๑.๓.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการเขหาสสห

ตดาแหนหงทางวฑชาการของอาจารยณตามเกณฑณ

ทมทกดาหนด

 ๑.๓.๓ พบฒนากลไก สหงเสรฑมและสนบบสนคน

การจบดกระบวนการเรมยนรสหมคหงผลสบมฤทธฑธ

คคณลบกษณะบบณฑฑตทมทพศงประสงคณ

 ๑.๓.๔ พบฒนาศบกยภาพอาจารยณในการ

จบดการเรมยนรสหบสรณาการ การวฑจบย การ

บรฑการวฑชาการและทะนคบดารคงศฑลป

วบฒนธรรม

๑.๓.๑ รหอยละของอาจารยณทมทมมตดาแหนหง

ทางวฑชาการ

 ๑.๓.๒ รหอยละของอาจารยณทมทมมบทความ

ตมพฑมพณหรพอเผยแพรหระดบบนานาชาตฑ

 ๑.๓.๓ รหอยละของอาจารยณทมทใชหวฑธมการ

จบดกระบวนการเรมยนรสหมคหงผลสบมฤทธฑธ

คคณลบกษณะบบณฑฑตทมทพศงประสงคณ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๒

พบฒนางานวฏจบยและนวบตกรรมใหหมทคยณภาพทบชงในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          ผลงานวฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบตกรรมไดหรบบการตมพฑมพณเผยแพรหทบทงในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๑๒ โครงการพบฒนาศบกยภาพบคคลากรสายวฑชาการดหานการวฑจบย 

และงานสรหางสรรคณเพพทอสรหางองคณความรสห

๒.๒.๑ พบฒนาศบกยภาพอาจารยณและนบกวฑจบย

เพพทอสรหางงานวฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบต

กรรม ทมทมมคคณภาพในระดบบชาตฑและนานา

ชาตฑ

 ๒.๒.๒ สหงเสรฑม และสนบบสนคนการตมพฑมพณ

เผยแพรหผลงานวฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบต

กรรมในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

 ๒.๒.๓ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงานจบด

ทดาวารสารและพบฒนาเขหาสสห TCI ฐาน ๑ และ

ระดบบนานาชาตฑ

 ๒.๒.๔ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพอดหานการวฑจบยในระดบบนานาชาตฑ

๒.๒.๑ รหอยละของอาจารยณและนบกวฑจบยทมท

มมผลงานวฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบต

กรรมทมทตมพฑมพณเผยแพรหในวารสารทมทอยสหใน

ฐานขหอมสล TCI ฐาน๑

 ๒.๒.๒ รหอยละของผลงานวฑจบย งาน

สรหางสรรคณและนวบตกรรมทมทตมพฑมพณเผย

แพรหระดบบนานาชาตฑตหอจดานวนผลงาน

วฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบตกรรมทบทง

หมด

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          ผลงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๑๖ โครงการผลฑตตดาราและหนบงสพอทางวฑชาการ ๓.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทตอบสนองความตหองการ

ของชคมชนและยคทธศาสตรณของประเทศอยหาง

มมสหวนรหวม

๓.๑.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทมมผลความพศงพอใจ

ของผสหรบบบรฑการในระดบบดม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๒๔ โครงการจบดทดาวารสารวฑทยาลบยสงฆณปปตตานม ๓.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบสรณาการ

งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมกบบกระบวนการ

เรมยนการสอนในรายวฑชา การวฑจบยและทะนค

บดารคงศฑลปวบฒนธรรม

๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการวฑจบย

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๗๓๑ โครงการเผยแผหธรรมทางสถานมวฑทยคโทรทบศนณ ๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการวฑจบย

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๓๒ โครงการบรฑการวฑชาการแกหชคมชมและสบงคม ๓.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบสรณาการ

งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมกบบกระบวนการ

เรมยนการสอนในรายวฑชา การวฑจบยและทะนค

บดารคงศฑลปวบฒนธรรม

๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการวฑจบย

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๗๓๓ โครงการศาสนฑกสบมพบนธณระหวหางสถาบบนการศศกษา ๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๓๔ โครงการธรรมสบญจรสสหพมทนหองชาวใตห ๓.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบสรณาการ

งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมกบบกระบวนการ

เรมยนการสอนในรายวฑชา การวฑจบยและทะนค

บดารคงศฑลปวบฒนธรรม

๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๗๓๕ โครงการอบรมธรรมแกหเยาวชนในสถานพฑนฑจ ๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการวฑจบย

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๓๖ โครงการอบรมศาสนพฑธมกร ๓.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบสรณาการ

งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมกบบกระบวนการ

เรมยนการสอนในรายวฑชา การวฑจบยและทะนค

บดารคงศฑลปวบฒนธรรม

๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๗๓๗ โครงการจบดการความรสหเพพทอการเผยแผหพระพคทธศาสนา ๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๔๐ โครงการจบดนฑทรรศการเนพทองในวบนสดาคบญทางพระพคทธ

ศาสนา

๓.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบสรณาการ

งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมกบบกระบวนการ

เรมยนการสอนในรายวฑชา การวฑจบยและทะนค

บดารคงศฑลปวบฒนธรรม

๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๗๔๑ โครงการกฑจกรรมเผยแผหองคณความรสหเนพทองในวบนสดาคบญทาง

พระพคทธศาสนา

๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๔

พบฒนางานสสงเสรฏมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศฏลปวบฒนธรรมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบทบชงในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          นวบตกรรมดหานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการบสรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและ

บรฑการวฑชาการแกหสบงคม

เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๔๓ โครงการสพบสานศฑลปวบฒนธรรมทหองถฑทนใตห ๔.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการพบฒนานวบต

กรรมโดยการบสรณาการงานสหงเสรฑมพระ

พคทธศาสนาและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

กบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคม

 ๔.๒.๒ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนค

บดารคงศฑลปวบฒนธรรม ทบทงในระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

 ๔.๒.๓ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการพบฒนา

นวบตกรรมโดยการบสรณาการงานสหงเสรฑม

พระพคทธศาสนาและทะนคบดารคงศฑลป

วบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบย

และบรฑการวฑชาการแกหสบงคม

๔.๒.๑ จดานวนนวบตกรรมดหานพระพคทธ

ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการ

บสรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนา

และทะนคศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยน

การสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกห

สบงคม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๖๙๒ โครงการจบดทดาแผนพบฒนา/งบประมาณ/แผนปฏฑบบตฑการ

ประจดาปป

๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการบรฑหาร

ตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๑๙ โครงการอบรมเสรฑมทบกษะวฑชาชมพเฉพาะสาขาวฑชา ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหเทคโนโลยม

สารสนเทศเพพทอการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๒๐ โครงการพบฒนาบคคลากรตามแนวคฑดเศรษฐกฑจพอเพมยง ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๒๕ พบฒนาองคณกรดหานการจบดการความรสห (KM) ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหเทคโนโลยม

สารสนเทศเพพทอการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๒๖ โครงการใหหความรสหการประกบนคคณภาพการศศกษาแกห

บคคลากรและนฑสฑต

๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหเทคโนโลยม

สารสนเทศเพพทอการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการบรฑหาร

ตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๓๐ โครงการพบฒนาบคคลากรสายปฏฑบบตฑการ ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหเทคโนโลยม

สารสนเทศเพพทอการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๓๘ โครงการพบฒนาระบบขหอมสลสารสนเทศเพพทอใชหบรฑหารและ

พบฒนาการเรมยนรสหประจดาปป

๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหเทคโนโลยม

สารสนเทศเพพทอการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปนไป

ตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๓๙ โครงการแนะแนวนวบตกรรมทางการศศกษา สสหไทยแลนดณ 

๔.๐

๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหเทคโนโลยม

สารสนเทศเพพทอการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑
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๗๔๒ โครงการวบฒนธรรมสบญจรไทย + อาเซมยน ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๗๔๔ โครงการวบนบสรพาจารยณ ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร
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 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๕
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๗๔๖ โครงการเทศนณมหาชาตฑประจดาปป ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม



ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ
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โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๔๗ โครงการทอดผหาปปาประจดาปป ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

 ๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหเทคโนโลยม

สารสนเทศเพพทอการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๔๘ โครงการวฑถมไทย วฑถมพคทธ ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหเทคโนโลยม

สารสนเทศเพพทอการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ
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๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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