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สสวนททท ๕

ประเดดนยยทธศาสตรร  เปปาประสงคร  ตตวชทชวตด  กลยยทธร  มาตการ

และโครงการ/กกจกรรม

พตฒนาบตณฑกตใหหมทคยณภาพ

ประเดดนยยทธศาสตรรททท ๑

บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)เปปาประสงคณทมท ๑

๑. ระดบบคะแนนความพศงพอใจของผผผใชผบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามนวลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

๒. จจานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดผรบบการยกยหองหรรอไดผรบบรางวบลระดบบชาตฑหรรอนานาชาตฑ

๓. รผอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศทมทสจาเรรจการศศกษาตามหลบกสผตรตหอนฑสฑตชาวตหางประเทศทมทรบบเขผาการศศกษา

ในแตหละรคหน

๔. รผอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทจา หรรอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรรอหนหวยงานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทจาหรรอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

ตตวชทชวตด

 ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหผสหวนงานจบดการศศกษาดจาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหผมมคคณลบกษณะตามน

วลบกษณณและตามกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหผสหวนงานจบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพรทอเตรมยมความพรผอมและ

พบฒนาศบกยภาพในการเรมยนรผผใหผสจาเรรจตามหลบกสผตร

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการกกจกรรมเสรกมหลตกสสตร

โครงการปฏกบตตกวกปปสสนากตมมตฏฐานนกสกต

โครงการตกดตามผลบตณฑกตทททสสาเรดจการศศกษา

โครงการเปปดโลกกวหางสรหางเสหนทางสสสอาชทพ

โครงการพตฒนานกสกตในศตวรรษททท ๒๑ และนโยบายฯ ๔.๐

โครงการพตฒนาสสงเสรกมสยขภาพนกสกต

โครงการพตฒนาบตณฑกตทททพศงประสงคร

โครงการปฐมนกเทศนกสกตกสอนเปปดภาคเรทยน

โครงการพตฒนาสสงเสรกมสยขภาพนกสกต
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อาจารยณมมความรผผความเชมทยวชาญในศาสตรณและมมทบกษะในการจบดกระบวนการเรมยนรผผทมททบนสมบยเปปาประสงคณทมท ๓

๑. รผอยละของอาจารยณทมทมมตจาแหนหงทางวฑชาการ

๒. รผอยละของอาจารยณทมทมมบทความตมพฑมพณหรรอเผยแพรหระดบบนานาชาตฑ

๓. รผอยละของอาจารยณทมทใชผวฑธมการจบดกระบวนการเรมยนรผผมคหงผลสบมฤทธฑธคคณลบกษณะบบณฑฑตทมทพศงประสงคณ

ตตวชทชวตด

 ๑.๓.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการเขผาสผหตจาแหนหงทางวฑชาการของอาจารยณตามเกณฑณทมทกจาหนด

 ๑.๓.๓ พบฒนากลไก สหงเสรฑมและสนบบสนคนการจบดกระบวนการเรมยนรผผมคหงผลสบมฤทธฑธคคณลบกษณะบบณฑฑตทมทพศง

ประสงคณ

 ๑.๓.๔ พบฒนาศบกยภาพอาจารยณในการจบดการเรมยนรผผบผรณาการ การวฑจบย การบรฑการวฑชาการและทะนคบจารคง

ศฑลปวบฒนธรรม

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการพตฒนาศตกยภาพบยคลากรสายวกชาการ
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พตฒนางานวกจตยและนวตตกรรมใหหมทคยณภาพทตชงในระดตบชาตกและนานาชาตก

ประเดดนยยทธศาสตรรททท ๒

ผลงานวฑจบย งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมไดผรบบการตมพฑมพณเผยแพรหทบทงในระดบบชาตฑและนานาชาตฑเปปาประสงคณทมท ๒

๑. รผอยละของอาจารยณและนบกวฑจบยทมทมมผลงานวฑจบย งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมทมทตมพฑมพณเผยแพรหในวารสารทมทอยผห

ในฐานขผอมผล TCI ฐาน1

๒. รผอยละของผลงานวฑจบย งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมทมทตมพฑมพณเผยแพรหระดบบนานาชาตฑตหอจจานวนผลงานวฑจบย 

งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมทบทงหมด

ตตวชทชวตด

 ๒.๒.๑ พบฒนาศบกยภาพอาจารยณและนบกวฑจบยเพรทอสรผางงานวฑจบย งานสรผางสรรคณและนวบตกรรม ทมทมมคคณภาพใน

ระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

 ๒.๒.๒ สหงเสรฑม และสนบบสนคนการตมพฑมพณเผยแพรหผลงานวฑจบย งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมในระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

 ๒.๒.๓ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหผสหวนงานจบดทจาวารสารและพบฒนาเขผาสผห TCI ฐาน ๑ และระดบบนานาชาตฑ

 ๒.๒.๔ สรผางและพบฒนาเครรอขหายความรหวมมรอดผานการวฑจบยในระดบบนานาชาตฑ

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการพตฒนาศตกยภาพบยคลากรสายวกชาการดหานการวกจตย และงานสรหางสรรครเพพทอสรหางองครความรสห
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พตฒนางานบรกการวกชาการแกสสตงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรตบในระดตบชาตกและนานาชาตก

ประเดดนยยทธศาสตรรททท ๓

ผลงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑเปปาประสงคณทมท ๑

๑. รผอยละของโครงการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทมมผลความพศงพอใจของผผผรบบบรฑการในระดบบดม

๒. จจานวนผลงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทไดผรบบการยกยหองหรรอการไดผรบบรางวบลในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

ตตวชทชวตด

 ๓.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทตอบสนองความตผองการของชคมชนและ

ยคทธศาสตรณของประเทศอยหางมมสหวนรหวม

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการผลกตตสาราและหนตงสพอทางวกชาการ

โครงการอบรมธรรมแกสเยาวชนในสถานพกนกจ
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งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบผรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมเปปาประสงคณทมท ๒

๑. รผอยละของโครงการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทบผรณาการกบบกระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

๒. รผอยละของโครงการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทบผรณาการกบบการวฑจบย

๓. รผอยละของโครงการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทบผรณาการกบบการทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

ตตวชทชวตด

 ๓.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบผรณาการงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมกบบกระบวนการเรมยนการสอนใน

รายวฑชา การวฑจบยและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการจตดทสาวารสารวกทยาลตยสงฆรปปตตานท

โครงการเผยแผสธรรมทางสถานทวกทยยโทรทตศนร

โครงการบรกการวกชาการแกสชยมชมและสตงคม

โครงการศาสนกกสตมพตนธรระหวสางสถาบตนการศศกษา

โครงการธรรมสตญจรสสสพททนหองชาวใตห

โครงการอบรมศาสนพกธทกร

โครงการจตดการความรสหเพพทอการเผยแผสพระพยทธศาสนา

โครงการจตดนกทรรศการเนพทองในวตนสสาคตญทางพระพยทธศาสนา

โครงการกกจกรรมเผยแผสองครความรสหเนพทองในวตนสสาคตญทางพระพยทธศาสนา
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พตฒนางานสสงเสรกมพระพยทธศาสนาและทะนยบสารยงศกลปวตฒนธรรมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรตบทตชงในระดตบ

ชาตกและนานาชาตก

ประเดดนยยทธศาสตรรททท ๔

นวบตกรรมดผานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการบผรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธ

ศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกหสบงคม

เปปาประสงคณทมท ๒

๑. จจานวนนวบตกรรมดผานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการบผรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธ

ศาสนาและทะนคศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกหสบงคม

ตตวชทชวตด

 ๔.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการพบฒนานวบตกรรมโดยการบผรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกหสบงคม

 ๔.๒.๒ สรผางและพบฒนาเครรอขหายความรหวมมรองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม ทบทง

ในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

 ๔.๒.๓ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการพบฒนานวบตกรรมโดยการบผรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกหสบงคม

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการสพบสานศกลปวตฒนธรรมทหองถกทนใตห
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พตฒนาการบรกหารจตดการองครกรเชกงพยทธบสรณาการ

ประเดดนยยทธศาสตรรททท ๕

การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชผหลบกพระพคทธศาสนาบผรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมหเปปาประสงคณทมท ๑

๑. ระดบบความสจาเรรจของการนจาหลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชผในการบรฑหารจบดการองคณกร

๒. ระดบบความสจาเรรจของการบรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

๓. ระดบบความสจาเรรจของงานเปปนไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 12

๔. ระดบบความสจาเรรจของแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

๕. รผอยละของการใชผจหายงบประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

๖. ระดบบความพศงพอใจของบคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

๗. ระดบบความสคขของบคคลากรในการปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

ตตวชทชวตด
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 ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก การบรฑหารจบดการองคณกรใหผเปปนไปตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหารตฑดตามผลการดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กจากบบตฑดตามและประเมฑนผลการดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคนการ

บรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหารจบดการดผานงบประมาณ

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการจตดทสาแผนพตฒนา/งบประมาณ/แผนปฏกบตตกการประจสาปป ครตชงททท ๑

โครงการอบรมเสรกมทตกษะวกชาชทพเฉพาะสาขาวกชา

โครงการพตฒนาบยคลากรตามแนวคกดเศรษฐกกจพอเพทยง

พตฒนาองครกรดหานการจตดการความรสห (KM)

โครงการใหหความรสหการประกตนคยณภาพการศศกษาแกสบยคลากรและนกสกต

โครงการวตฒนธรรมสตญจรไทย + อาเซทยน

โครงการวตนบสรพาจารยร

โครงการทสาสามทจกกรรม

โครงการเทศนรมหาชาตกประจสาปป

โครงการทอดผหาปปาประจสาปป

โครงการวกถทไทย วกถทพยทธ

โครงการแนะแนวนวตตกรรมทางการศศกษา สสสไทยแลนดร ๔.๐

โครงการพตฒนาบยคลากรสายปฏกบตตกการ

โครงการพตฒนาระบบขหอมสลสารสนเทศเพพทอใชหบรกหารและพตฒนาการเรทยนรสหประจสาปปงบประมาณ ๒๕๖๒
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แผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/กฏจกรรมทททตอบสนองยยทธศาสตรรและพบนธกฏจของมหาวฏทยาลบยตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปป พ.ศ. ๒๕๖๒

ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย
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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)

 ๑.๑.๒ จดานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลระดบบชาตฑหรพอ

นานาชาตฑ

 ๑.๑.๓ รหอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศ

ทมทสดาเรรจการศศกษาตามหลบกสสตรตหอนฑสฑต

ชาวตหางประเทศทมทรบบเขหาการศศกษาในแตห

ละรคหน

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทดา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทดาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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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
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ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

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)

 ๑.๑.๒ จดานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลระดบบชาตฑหรพอ

นานาชาตฑ

 ๑.๑.๓ รหอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศ

ทมทสดาเรรจการศศกษาตามหลบกสสตรตหอนฑสฑต

ชาวตหางประเทศทมทรบบเขหาการศศกษาในแตห

ละรคหน

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทดา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทดาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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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

 ๑.๑.๓ รหอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศ

ทมทสดาเรรจการศศกษาตามหลบกสสตรตหอนฑสฑต

ชาวตหางประเทศทมทรบบเขหาการศศกษาในแตห

ละรคหน

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทดา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทดาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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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)

 ๑.๑.๒ จดานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลระดบบชาตฑหรพอ

นานาชาตฑ

 ๑.๑.๓ รหอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศ

ทมทสดาเรรจการศศกษาตามหลบกสสตรตหอนฑสฑต

ชาวตหางประเทศทมทรบบเขหาการศศกษาในแตห

ละรคหน

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทดา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทดาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๒๑ โครงการพบฒนาสหงเสรฑมสคขภาพนฑสฑต 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

 ๑.๑.๓ รหอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศ

ทมทสดาเรรจการศศกษาตามหลบกสสตรตหอนฑสฑต

ชาวตหางประเทศทมทรบบเขหาการศศกษาในแตห

ละรคหน

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทดา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทดาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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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
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ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๒๓ โครงการปฐมนฑเทศนฑสฑตกหอนเปปดภาคเรมยน 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

 ๑.๑.๓ รหอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศ

ทมทสดาเรรจการศศกษาตามหลบกสสตรตหอนฑสฑต

ชาวตหางประเทศทมทรบบเขหาการศศกษาในแตห

ละรคหน

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทดา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทดาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๘๙ โครงการพบฒนาสหงเสรฑมสคขภาพนฑสฑต 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

 ๑.๑.๓ รหอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศ

ทมทสดาเรรจการศศกษาตามหลบกสสตรตหอนฑสฑต

ชาวตหางประเทศทมทรบบเขหาการศศกษาในแตห

ละรคหน

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทดา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทดาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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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
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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

21



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

 ๓.๑.๒ จดานวนผลงานบรฑการวฑชาการแกห

สบงคมทมทไดหรบบการยกยหองหรพอการไดหรบบ

รางวบลในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๑,๙๔ โครงการอบรมธรรมแกหเยาวชนในสถานพฑนฑจ ๓.๑.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทมมผลความพศงพอใจ

ของผสหรบบบรฑการในระดบบดม

 ๓.๑.๒ จดานวนผลงานบรฑการวฑชาการแกห

สบงคมทมทไดหรบบการยกยหองหรพอการไดหรบบ

รางวบลในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

22



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
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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

 ๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการวฑจบย

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๓๔ โครงการธรรมสบญจรสสหพมทนหองชาวใตห ๓.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบสรณาการ

งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมกบบกระบวนการ

เรมยนการสอนในรายวฑชา การวฑจบยและทะนค

บดารคงศฑลปวบฒนธรรม

๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการวฑจบย

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๗๓๖ โครงการอบรมศาสนพฑธมกร ๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการวฑจบย

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๓๗ โครงการจบดการความรสหเพพทอการเผยแผหพระพคทธศาสนา 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

๗๔๐ โครงการจบดนฑทรรศการเนพทองในวบนสดาคบญทางพระพคทธ

ศาสนา

๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ

ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๔๑ โครงการกฑจกรรมเผยแผหองคณความรสหเนพทองในวบนสดาคบญทาง

พระพคทธศาสนา

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
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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
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

29



ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๖๙๒ โครงการจบดทดาแผนพบฒนา/งบประมาณ/แผนปฏฑบบตฑการ

ประจดาปป ครบทงทมท ๑

๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๑๙ โครงการอบรมเสรฑมทบกษะวฑชาชมพเฉพาะสาขาวฑชา ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

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
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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
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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

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๔๒ โครงการวบฒนธรรมสบญจรไทย + อาเซมยน ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๔๔ โครงการวบนบสรพาจารยณ ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

๗๔๕ โครงการทดาสามมจฑกรรม ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๔๖ โครงการเทศนณมหาชาตฑประจดาปป ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๔๗ โครงการทอดผหาปปาประจดาปป ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

๗๔๘ โครงการวฑถมไทย วฑถมพคทธ ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหเทคโนโลยม

สารสนเทศเพพทอการบรฑหารจบดการองคณกร

 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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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๔๓ โครงการแนะแนวนวบตกรรมทางการศศกษา สสหไทยแลนดณ 

๔.๐

๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๙๓ โครงการพบฒนาบคคลากรสายปฏฑบบตฑการ ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๙๓ โครงการพบฒนาระบบขหอมสลสารสนเทศเพพทอใชหบรฑหารและ

พบฒนาการเรมยนรสหประจดาปปงบประมาณ ๒๕๖๒

๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสดาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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ยยทธศาสตรร  เปปาประสงคร  และกลยยทธร

ในแผนพพฒนามหาววทยาลพยมหาจยฬาลงกรณราชววทยาลพย

ในชชวงแผนพพฒนาการศศกษาระดพบอยดมศศกษา

ฉบพบททท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๑. พพฒนาบพณฑฑตใหหมมคคณภาพ ๑. บพณฑฑตมมคคณลพกษณะตามน

วลพกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑ

ระดพบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

๑. สหงเสรฑมและสนพบสนคนใหหสหวน

งานจพดการศศกษาดดาเนฑนการ

พพฒนาบพณฑฑตใหหมมคคณลพกษณะตา

มนวลพกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดพบอคดม

ศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

๒. สหงเสรฑมและสนพบสนคนใหหสหวน

งานจพดการศศกษาพพฒนากลไกทมทมม

ประสฑทธฑภาพเพพทอเตรมยมความ

พรหอมและพพฒนาศพกยภาพใน

การเรมยนรรหใหหสดาเรรจตามหลพกสรตร

๓. สหงเสรฑมและสนพบสนคนใหหนฑสฑต

มมสหวนรหวมในการจพดกฑจกรรมกพบ

เครพอขหายระหวหางประเทศ

 .00
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ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๒. หลพกสคตรมมการบรรณาการหลพกพระ

พคทธศาสนากพบศาสตรณสมพยใหมหทมทเปปน

นวพตกรรมเพพทอพพฒนาจฑตใจและการอยรห

รหวมกพนอยหางสพนตฑสคข

๔. ปรพบปรคงและพพฒนาหลพกสรตร

ใหหนดาหลพกพระพคทธศาสนาไป

ประยคกตณเชพทอมโยงกพบศาสตรณสมพย

ใหมหเพพทอใหหเกฑดองคณความรรหในการ

พพฒนาและสรหางความเขหมแขรง

ของชคมชนและสพงคม

๕. สหงเสรฑมและสนพบสนคนใหหนดา

องคณความรรหหรพอนวพตกรรมไปใชห

เพพทอพพฒนาจฑตใจและสรหางชคมชน

หรพอสพงคมเขหมแขรงและอยรหรหวม

กพนอยหางสพนตฑสคข

 .00
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ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๓. อาจารยณมมความรรหความเชมทยวชาญ

ในศาสตรณและมมทพกษะในการจพด

กระบวนการเรมยนรรหทมททพนสมพย

๖. สหงเสรฑมและสนพบสนคนการเขหา

สรหตดาแหนหงทางวฑชาการของ

อาจารยณตามเกณฑณทมทกดาหนด

๗. สหงเสรฑมและสนพบสนคนใหห

อาจารยณพพฒนาศพกยภาพเพพทอ

สรหางผลงานทางวฑชาการระดพบ

นานาชาตฑโดยใชหเครพอขหายความ

รหวมมพอทางวฑชาการทพทงใน

ประเทศและตหางประเทศ

๘. พพฒนากลไก สหงเสรฑมและ

สนพบสนคนการจพดกระบวนการ

เรมยนรรหมคหงผลสพมฤทธฑธคคณลพกษณะ

บพณฑฑตทมทพศงประสงคณ

๙. พพฒนาศพกยภาพอาจารยณใน

การจพดการเรมยนรรหบรรณาการ การ

วฑจพย การบรฑการวฑชาการและการ

ทะนคบดารคงศฑลปวพฒนธรรม

 .00
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ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๔. ทรพพยากรการเรมยนรรหเพมยงพอและ

เหมาะสม
๑๐. พพฒนาทรพพยากรการเรมยนรรห

ใหหเพมยงพอและเหมาะสมตาม

รายละเอมยดของหลพกสรตรมคอ.๒ 

โดยการมมสหวนรหวมของคณะ

วฑทยาลพยและศรนยณ

๑๑. สหงเสรฑมและสนพบสนคนใหห

ผลฑตและใชหสพทอการเรมยนรรหออ

นไลนณทพทงภาษาไทยและภาษาตหาง

ประเทศ

๑๒. สหงเสรฑมและสนพบสนคนใหห

คณะ วฑทยาลพยและศรนยณ พพฒนา

สภาพแวดลหอมทางกายภาพทมท

เอพทอตหอการเรมยนรรห

๑๓. สรหางและพพฒนาเครพอขหาย

ความรหวมมพอกพบองคณกรภายนอก 

เพพทอสนพบสนคนทรพพยากรการ

เรมยนรรห

 .00
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ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๒. พพฒนางานวฑจพยและนวพตกรรมใหห

มมคคณภาพทพทงในระดพบชาตฑและนานา

ชาตฑ

๕. ผลงานวฑจพย งานสรหางสรรคณและ

นวพตกรรมทางพระพคทธศาสนาเชฑง

บรรณาการสหงผลตหอการพพฒนาจฑตใจ

และสพงคมอยหางยพทงยพน

๑๔. สหงเสรฑมและสนพบสนคนใหห

อาจารยณและนพกวฑจพยพพฒนางาน

วฑจพย งานสรหางสรรคณและนวพต

กรรมทางพระพคทธศาสนาเชฑง

บรรณาการทมทสหงผลตหอการพพฒนา

จฑตใจและสพงคมอยหางยพทงยพน

 .00
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ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๖. ผลงานวฑจพย งานสรหางสรรคณและ

นวพตกรรมไดหรพบการตมพฑมพณเผยแพรหทพทง

ในระดพบชาตฑและนานาชาตฑ

๑๕. พพฒนาศพกยภาพอาจารยณ

และนพกวฑจพยเพพทอสรหางงานวฑจพย 

งานสรหางสรรคณและนวพตกรรม ทมท

มมคคณภาพในระดพบชาตฑและนานา

ชาตฑ

๑๖. สหงเสรฑมและสนพบสนนคการตม

พฑมพณเผยแพรหผลงานวฑจพย งาน

สรหางสรรคณและนวพตกรรมใน

ระดพบชาตฑและนานาชาตฑ

๑๗. สหงเสรฑมและสนพบสนคนใหห

สหวนงานจพดทดาวารสารและ

พพฒนาเขหาสรห TCI ฐาน ๑ และ

ระดพบนานาชาตฑ

๑๘. สรหางและพพฒนาเครพอขหาย

ความรหวมมพอดหานการวฑจพยใน

ระดพบนานาชาตฑ

 .00
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ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๗. ผลงานวฑจพยงานสรหางสรรคณและ

นวพตกรรมไดหรพบการอหางอฑงหรพอนดาไป

ใชหประโยชนณในการพพฒนาจฑตใจและ

สพงคมทพทงในระดพบชาตฑและนานาชาตฑ

๑๙. สหงเสรฑมและสนพบสนคนการ

วฑจพยพระพคทธศาสนาเชฑง

บรรณาการ โดยใชหการวฑจพยเชฑง

ปฏฑบพตฑการแบบมมสหวนรหวมกพบ

ชคมชน องคณกร ในประเทศและ

ตหางประเทศ

๒๐. พพฒนาระบบสารสนเทศ

งานวฑจพยของมหาวฑทยาลพยทมทเชพทอม

โยงเพพทอการอหางอฑงและนดาไปใชห

ประโยชนณทพทงในระดพบชาตฑและ

ระดพบนานาชาตฑ

๒๑. สหงเสรฑมและสนพบสนคนการ

พพฒนาโครงการวฑจพย งานสรหาง

สรรคณและนวพตกรรมทมทอาจารยณ

และนพกวฑจพยไทยดดาเนฑนการรหวม

กพบนพกวฑจพยชาวตหางประเทศ

 .00
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ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๓. พพฒนางานบรฑการวฑชาการแกห

สพงคมใหหมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรพบใน

ระดพบชาตฑและนานาชาตฑ

๘. ผลงานบรฑการวฑชาการแกหสพงคมมม

คคณภาพ เปปนทมทยอมรพบในระดพบชาตฑ

และนานาชาตฑ

๒๒. สหงเสรฑมและสนพบสนคนการ

บรฑการวฑชาการแกหสพงคมทมทตอบ

สนองความตหองการของชคมชน

และยคทธศาสตรณของประเทศ

อยหางมมสหวนรหวม

๒๓. เรหงรพดการจพดทดาแผนบรฑการ

วฑชาการแกหสพงคมใหหตอบสนอง

ความตหองการของชคมชน 

ยคทธศาสตรณของประเทศและเปปา

หมายการพพฒนาทมทยพทงยพน (SDGs) 

โดยการมมสหวนรหวมของทคกสหวน

งานทมทเกมทยวขหอง

๒๔. สรหางและพพฒนาเครพอขหาย

ความรหวมมพอการบรฑการวฑชาการ

แกหสพงคมทพทงในระดพบชาตฑและ

นานาชาตฑ

๒๕. พพฒนาและสนพบสนคนศรนยณ

ความเปปนเลฑศดหานพระพคทธ

ศาสนาระดพบชาตฑและนานาชาตฑ

 .00
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ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๙. งานบรฑการวฑชาการแกหสพงคม

บรรณาการกพบการเรมยนการสอน การ

วฑจพยและทะนคบดารคงศฑลปวพฒนธรรม

๒๖. สหงเสรฑมและสนพบสนคนการ

บรรณาการงานบรฑการวฑชาการแกห

สพงคมกพบกระบวนการเรมยนการ

สอนในรายวฑชา การวฑจพยและ

ทะนคบดารคงศฑลปวพฒนธรรม

 .00
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ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๔. พพฒนางานสหงเสรฑมพระพคทธ

ศาสนาและทะนคบดารคงศฑลป

วพฒนธรรมใหหมมคคณภาพ เปปนทมทยอม

รพบทพทงในระดพบชาตฑและนานาชาตฑ

๑๐. ผลงานดหานพระพคทธศาสนาและ

ศฑลปวพฒนธรรมมมคคณภาพ เปปนทมทยอม

รพบในระดพบชาตฑและนานาชาตฑ

๒๗. เรหงรพดการจพดทดาแผนสหง

เสรฑมพระพคทธศานาและทะนค

บดารคงศฑลปวพฒนธรรม โดยการมม

สหวนรหวมของทคกสหวนงานทมทเกมทยว

ขหอง

๒๘. สนพบสนคนและพพฒนางานสหง

เสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนค

บดารคงศฑลปวพฒนธรรมทมทสะทหอน

อพตลพกษณณของมหาวฑทยาลพย

๒๙. สรหางและพพฒนาเครพอขหาย

ความรหวมมพองานสหงเสรฑมพระ

พคทธศาสนาและทะนคบดารคงศฑลป

วพฒนธรรม ทพทงในระดพบชาตฑและ

นานาชาตฑ

 .00
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ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๑๑. นวพตกรรมดหานพระพคทธศาสนา

และศฑลปวพฒนธรรมทมทเกฑดจากการ

บรรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธ

ศาสนาและทะนคบดารคงศฑลปวพฒนธรรม

กพบการเรมยนการสอน การวฑจพยและ

บรฑการวฑชาการแกหสพงคม

๓๐. สหงเสรฑมและสนพบสนคนการ

พพฒนานวพตกรรมโดยการ

บรรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธ

ศาสนาและทะนคบดารคงศฑลป

วพฒนธรรมกพบการเรมยนการสอน 

การวฑจพยและบรฑการวฑชาการแกห

สพงคม

 .00
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ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๕. พพฒนาการบรฑหารจพดการองคณกร

เชฑงพคทธบรรณาการ

๑๒. การบรฑหารจพดการองคณกรโดยใชห

หลพกพระพคทธศาสนาบรรณาการกพบ

การบรฑหารจพดการสมพยใหมห

๓๑. พพฒนาและสหงเสรฑมการใชห

หลพกพระพคทธศาสนาประยคกตณใน

การบรฑหารจพดการองคณกร

๓๒. สหงเสรฑมและพพฒนาระบบ

และกลไก การบรฑหารจพดการ

องคณกรใหหเปปนไปตามหลพกธรรมา

ภฑบาล

๓๓. พพฒนาระบบและกลไกการ

บรฑหารตฑดตามผลการดดาเนฑนงาน

ตามแผนพพฒนา

๓๔. กดากพบตฑดตามและประเมฑน

ผลการดดาเนฑนงานตามแผน

พพฒนาตามพพนธกฑจและแผนสนพบ

สนคนการบรฑหารจพดการองคณกร

๓๕. สหงเสรฑมและพพฒนาระบบ

การบรฑหารจพดการดหานงบ

ประมาณ

๓๖. พพฒนาและสหงเสรฑมการใชห

เทคโนโลยมสารสนเทศเพพทอการ

บรฑหารจพดการองคณกร

๓๗. สหงเสรฑมการใชหความรรหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลก

เปลมทยนเรมยนรรหไปประยคกตณใชหกพบ

การปฏฑบพตฑงาน

๓๘. พพฒนาระบบสวพสดฑการ

บคคลากร

 .00
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๒

ต.ค.รายไดด
ททท

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มท.ค. เม.ย. พ.ค. มบ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สจวนงาน

๑) พบฒนาบบณฑบตใหดมทคจณภาพ  852,340  0  852,340

โครงการกกจกรรมเสรกมหลลกสสตร  92,340  0  92,340 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑

โครงการปฏกบลตกวกปปสสนากลมมลฏฐานนกสกต  150,000  0  150,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๒

โครงการตกดตามผลบลณฑกตทนทสสาเรรจการศศกษา  50,000  0  50,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๓

โครงการเปปดโลกกววางสรวางเสวนทางสสสอาชนพ  100,000  0  100,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๔

โครงการพลฒนานกสกตในศตวรรษทนท ๒๑ และ

นโยบายฯ ๔.๐

 100,000  0  100,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๕

โครงการพลฒนาศลกยภาพบบคลากรสาย

วกชาการ

 100,000  0  100,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๖

โครงการพลฒนาสสงเสรกมสบขภาพนกสกต  80,000  0  80,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๗
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๒

ต.ค.รายไดด
ททท

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มท.ค. เม.ย. พ.ค. มบ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สจวนงาน

โครงการพลฒนาบลณฑกตทนทพศงประสงคฆ  50,000  0  50,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๘

โครงการปฐมนกเทศนกสกตกสอนเปปดภาคเรนยน  50,000  0  50,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๙

โครงการพลฒนาสสงเสรกมสบขภาพนกสกต  80,000  0  80,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑๐

๒) พบฒนางานวบจบยและนวบตกรรมใหดมทคจณภาพ

ทบทงในระดบบชาตบและนานาชาตบ

 140,000  0  140,000

โครงการพลฒนาศลกยภาพบบคลากรสาย

วกชาการดวานการวกจลย และงานสรวางสรรคฆเพพทอ

สรวางองคฆความรสว

 140,000  0  140,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๒

ต.ค.รายไดด
ททท

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มท.ค. เม.ย. พ.ค. มบ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สจวนงาน

๓) พบฒนางานบรบการวบชาการแกจสบงคมใหดมท

คจณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตบและนานา

ชาตบ

 1,462,340  0  1,462,340

โครงการผลกตตสาราและหนลงสพอทางวกชาการ  140,000  0  140,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑

โครงการจลดทสาวารสารวกทยาลลยสงฆฆปปตตานน  80,000  0  80,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๒

โครงการเผยแผสธรรมทางสถานนวกทยบโทรทลศนฆ  100,000  0  100,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๓

โครงการบรกการวกชาการแกสชบมชมและสลงคม  150,000  0  150,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๔

โครงการศาสนกกสลมพลนธฆระหวสางสถาบลนการ

ศศกษา

 150,000  0  150,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๕

โครงการธรรมสลญจรสสสพนทนวองชาวใตว  150,000  0  150,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๖
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๒

ต.ค.รายไดด
ททท

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มท.ค. เม.ย. พ.ค. มบ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สจวนงาน

โครงการอบรมศาสนพกธนกร  150,000  0  150,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๗

โครงการจลดการความรสวเพพทอการเผยแผสพระ

พบทธศาสนา

 100,000  0  100,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๘

โครงการจลดนกทรรศการเนพทองในวลนสสาคลญทาง

พระพบทธศาสนา

 92,340  0  92,340 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๙

โครงการกกจกรรมเผยแผสองคฆความรสวเนพทองใน

วลนสสาคลญทางพระพบทธศาสนา

 200,000  0  200,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑๐

โครงการอบรมธรรมแกสเยาวชนในสถานพกนกจ  150,000  0  150,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑๑

๔) พบฒนางานสจงเสรบมพระพจทธศาสนาและทะนจ

บจารจงศบลปวบฒนธรรมใหดมทคจณภาพ เปปนทททยอมรบบ

ทบทงในระดบบชาตบและนานาชาตบ

 120,000  0  120,000

โครงการสพบสานศกลปวลฒนธรรมทวองถกทนใตว  120,000  0  120,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๒

ต.ค.รายไดด
ททท

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มท.ค. เม.ย. พ.ค. มบ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สจวนงาน

๕) พบฒนาการบรบหารจบดการองคคกรเชบงพจทธ

บบรณาการ

 1,450,000  0  1,450,000

โครงการจลดทสาแผนพลฒนา/งบประมาณ/แผน

ปฏกบลตกการประจสาปป ครลรงทนท ๑

 100,000  0  100,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑

โครงการอบรมเสรกมทลกษะวกชาชนพเฉพาะ

สาขาวกชา

 100,000  0  100,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๒

โครงการพลฒนาบบคลากรตามแนวคกด

เศรษฐกกจพอเพนยง

 80,000  0  80,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๓

พลฒนาองคฆกรดวานการจลดการความรสว (KM)  50,000  0  50,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๔

โครงการใหวความรสวการประกลนคบณภาพการ

ศศกษาแกสบบคลากรและนกสกต

 50,000  0  50,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๕

โครงการวลฒนธรรมสลญจรไทย + อาเซนยน  250,000  0  250,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๖

โครงการวลนบสรพาจารยฆ  100,000  0  100,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๗
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๒

ต.ค.รายไดด
ททท

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มท.ค. เม.ย. พ.ค. มบ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สจวนงาน

โครงการทสาสามนจกกรรม  100,000  0  100,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๘

โครงการเทศนฆมหาชาตกประจสาปป  100,000  0  100,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๙

โครงการทอดผวาปปาประจสาปป  100,000  0  100,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑๐

โครงการวกถนไทย วกถนพบทธ  100,000  0  100,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑๑

โครงการแนะแนวนวลตกรรมทางการศศกษา สสส

ไทยแลนดฆ ๔.๐

 120,000  0  120,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑๒

โครงการพลฒนาบบคลากรสายปฏกบลตกการ  80,000  0  80,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑๓

โครงการพลฒนาระบบขวอมสลสารสนเทศเพพทอใชว

บรกหารและพลฒนาการเรนยนรสวประจสาปปงบ

ประมาณ ๒๕๖๒

 120,000  0  120,000 วกทยาลลยสงฆฆ

ปปตตานน

๑๔

รวม
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รายงานแสดงกกจกรรมตามยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร
ปปการศศกษา  2562

ยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร / กกจกรรม จจานวน

กกจกรรม

งบประมาณ

( บาท )

 10ยยทธศาสตรรททท 1. พพฒนาบพณฑกตใหหมทคยณภาพ

 10เปปาประสงครททท 1.1 บพณฑกตมทคยณลพกษณะตามนวลพกษณร และกรอบมาตรฐานคยณวยฒกระดพบอยดม

ศศกษาแหหงชาตก (TQF:HEd)

1. โครงการตตดตามผลบบณฑตตทททสสาเรรจการศศกษา  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  50,000.00

2. โครงการพบฒนานตสตตในศตวรรษททท ๒๑ และนโยบายฯ ๔.๐  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  100,000.00

3. โครงการพบฒนาสสงเสรตมสสขภาพนตสตต  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  80,000.00

4. โครงการพบฒนาบบณฑตตทททพศงประสงคค  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  50,000.00

5. โครงการปฐมนตเทศนตสตตกสอนเปปดภาคเรทยน  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  50,000.00

6. โครงการปฏตบบตตวตปปสสนากบมมบฏฐานนตสตต  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  150,000.00

7. โครงการเปปดโลกกววางสรวางเสวนทางสสสอาชทพ  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  100,000.00

8. โครงการกตจกรรมเสรตมหลบกสสตร  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  92,340.00

9. โครงการพบฒนาสสงเสรตมสสขภาพนตสตต  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  80,000.00

 1เปปาประสงครททท 1.3 อาจารยรมทความรรหความเชททยวชาญในศาสตรรและมททพกษะในการจพดกระบวน

การเรทยนรรหททททพนสมพย

1. โครงการพบฒนาศบกยภาพบสคลากรสายวตชาการ  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  100,000.00

 1ยยทธศาสตรรททท 2. พพฒนางานวกจพยและนวพตกรรมใหหมทคยณภาพทพทงในระดพบชาตกและนานาชาตก

 1เปปาประสงครททท 2.2 ผลงานวกจพย งานสรหางสรรครและนวพตกรรมไดหรพบการตทพกมพรเผยแพรหทพทงใน

ระดพบชาตกและนานาชาตก

1. โครงการพบฒนาศบกยภาพบสคลากรสายวตชาการดวานการวตจบย และงานสรวางสรรคคเพพทอสรวาง

องคคความรสว  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

 140,000.00
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รายงานแสดงกกจกรรมตามยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร
ปปการศศกษา  2562

ยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร / กกจกรรม จจานวน

กกจกรรม

งบประมาณ

( บาท )

 2ยยทธศาสตรรททท 3. พพฒนางานบรกการวกชาการแกหสพงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรพบในระดพบชาตก

และนานาชาตก

 2เปปาประสงครททท 3.1 ผลงานบรกการวกชาการแกหสพงคมมทคยณภาพ เปปนทททยอมรพบในระดพบชาตกและ

นานาชาตก

1.  โครงการอบรมธรรมแกสเยาวชนในสถานพตนตจ  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  150,000.00

2.  โครงการผลตตตสาราและหนบงสพอทางวตชาการ  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  140,000.00

 9เปปาประสงครททท 3.2 งานบรกการวกชาการแกหสพงคมบรรณาการกพบการเรทยนการสอน การวกจพยและ

ทะนยบจารยงศกลปวพฒนธรรม

1.  โครงการจบดทสาวารสารวตทยาลบยสงฆคปปตตานท  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  80,000.00

2.  โครงการศาสนตกสบมพบนธคระหวสางสถาบบนการศศกษา  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  150,000.00

3.  โครงการเผยแผสธรรมทางสถานทวตทยสโทรทบศนค  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  100,000.00

4.  โครงการบรตการวตชาการแกสชสมชมและสบงคม  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  150,000.00

5.  โครงการจบดการความรสวเพพทอการเผยแผสพระพสทธศาสนา  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  100,000.00

6.  โครงการจบดนตทรรศการเนพทองในวบนสสาคบญทางพระพสทธศาสนา  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบย

วณตช )

 92,340.00

7.  โครงการกตจกรรมเผยแผสองคคความรสวเนพทองในวบนสสาคบญทางพระพสทธศาสนา  ( นายรบงสรรคค 

วบฒนาชบยวณตช )

 200,000.00

8.  โครงการธรรมสบญจรสสสพททนวองชาวใตว  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  150,000.00

9.  โครงการอบรมศาสนพตธทกร  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  150,000.00

 1ยยทธศาสตรรททท 4. พพฒนางานสหงเสรกมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศกลปวพฒนธรรมใหหมท

คยณภาพ เปปนทททยอมรพบทพทงในระดพบชาตกและนานาชาตก

 1เปปาประสงครททท 4.2 นวพตกรรมดหานพระพยทธศาสนาและศกลปวพฒนธรรมทททเกกดจากการบรรณาการ

งานสหงเสรกมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศกลปวพฒนธรรมกพบการเรทยนการสอน การวกจพยและ

บรกการวกชาการแกหสพงคม

1.  โครงการสพบสานศตลปวบฒนธรรมทวองถตทนใตว  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  120,000.00
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รายงานแสดงกกจกรรมตามยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร
ปปการศศกษา  2562

ยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร / กกจกรรม จจานวน

กกจกรรม

งบประมาณ

( บาท )

 14ยยทธศาสตรรททท 5. พพฒนาการบรกหารจพดการองครกรเชกงพยทธบรรณาการ

 14เปปาประสงครททท 5.1 การบรกหารจพดการองครกรโดยใชหหลพกพระพยทธศาสนาบรรณาการกพบการ

บรกหารจพดการสมพยใหมห

1. โครงการทอดผวาปปาประจสาปป  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  100,000.00

2. โครงการวตถทไทย วตถทพสทธ  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  100,000.00

3. โครงการวบฒนธรรมสบญจรไทย + อาเซทยน  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  250,000.00

4. โครงการอบรมเสรตมทบกษะวตชาชทพเฉพาะสาขาวตชา  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  100,000.00

5. โครงการพบฒนาบสคลากรสายปฏตบบตตการ  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  80,000.00

6. โครงการทสาสามทจตกรรม  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  100,000.00

7. โครงการใหวความรสวการประกบนคสณภาพการศศกษาแกสบสคลากรและนตสตต  ( นายรบงสรรคค

วบฒนาชบยวณตช )

 50,000.00

8. โครงการพบฒนาบสคลากรตามแนวคตดเศรษฐกตจพอเพทยง  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  80,000.00

9. โครงการแนะแนวนวบตกรรมทางการศศกษา สสสไทยแลนดค ๔.๐  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช

)

 120,000.00

10. พบฒนาองคคกรดวานการจบดการความรสว (KM)  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  50,000.00

11. โครงการเทศนคมหาชาตตประจสาปป  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  100,000.00

12. โครงการพบฒนาระบบขวอมสลสารสนเทศเพพทอใชวบรตหารและพบฒนาการเรทยนรสวประจสาปปงบ

ประมาณ ๒๕๖๒  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

 120,000.00

13. โครงการจบดทสาแผนพบฒนา/งบประมาณ/แผนปฏตบบตตการประจสาปป ครบรงททท ๑  ( นายรบงสรรคค

วบฒนาชบยวณตช )

 100,000.00

14. โครงการวบนบสรพาจารยค  ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )  100,000.00
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ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ ๑ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
เงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนการผลติบัณฑิต 

ท่ี ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ วันท่ีขอจัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินการปีงบประมาณ ๖๒ 

หมายเหตุ 
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 โครงการแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจ าปี งบ ๗๐,๐๐๐ บาท นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช ๑.๐๐๑ 
๑๗ – ๒๑ 
ธ.ค. ๖๑ 

๓๐ รูป/คน 

๒ โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นายชนิศร์ ชูเลื่อน ๑.๐๐๒ ๒๐ ส.ค. ๖๒ ๓๑๘ รูป/คน 
๓ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต พระครูสุวรรณสุตาลังการ, ดร. ๑.๐๐๓ ๑ มี.ค. ๖๒ ๑๙๘ รูป/คน 

๔ 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้  งบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

นางสาวปานวลัย ศรีราม ๑.๐๐๔
๒๔–๒๖ 
ก.ค. ๖๒ 

๖๐ รูป/คน 

๕ 

โครงการจัดท าต าราและหนังสือทางวิชาการ งบ ๑๔,๐๐๐ บาท 
ดร.จิตต์ นิลวิเชียร 

๑.๐๐๕ ม.ค. – ก.ย. ๖๒ ๖  เล่ม 
ย่อยที่ ๑ จัดท าต าราและหนังสือทางวิชาการ สาขาศาสนา 

งบ ๔๒,๐๐๐ บาท 
๑.๐๐๕.๑

๑ ม.ค. 
– ๑๐ ก.ย. ๖๒

๒  เล่ม 

ย่อยที่ ๒ ผลิตต าราและหนังสือทางวิชาการ หลักสูตรรัฐปศาสนศาสตร์ 
งบ ๔๒,๐๐๐ บาท 

นายจารึก  ศิรินุพงศ์ ๑.๐๐๕.๒
๒๑ เม.ย.

– ๓๐ ส.ค. ๖๒
๓  เล่ม 

ย่อยที่ ๓ จัดท าต าราและหนังสือทางวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตร์ 
งบ ๔๒,๐๐๐ บาท 

นางสาวปานวลัย ศรีราม ๑.๐๐๕.๓
๑๔ ก.พ.

– ๑ ก.ย. ๖๒
๑  เล่ม 

๖ โครงการติดตามผลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา นายกฤตพจน์ คงสีพุทธ ๑.๐๐๖
๒๔–๒๕ 
พ.ค. ๖๒ 

๘๐  รูป/คน 

๗ โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ พระมหาเสาวนันท์ สุภาจาโร ๑.๐๐๗ ๑๖ พ.ค. ๖๒ ๑๐๐ รูป/คน 

๘ 

โครงการพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายฯ ๔.๐ 
นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูปะวีโร 

๑.๐๐๘
เม.ย. – พ.ค. 

๖๒ 
๑๘๔ รูป/คน 

ย่อยที่ ๑ การแข่งขันทักษะทางวิชาการภายใน ครั้งที่ ๑ “รัฐศาสตร์
วิชาการ”  งบ ๒๕,๐๐๐ บาท 

๑.๐๐๘.๑ ๓๐ พ.ค. ๖๒ ๔๐ รูป/คน 

ย่อยที่ ๒ พัฒนานิสิตหลักสูตรรัฐปศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ ๒๑ และ
นโยบาย ๔.๐ งบ ๒๕,๐๐๐ บาท 

นายรัชชเมธ  จันทนวล ๑.๐๐๘.๒
๒๑ เม.ย.– ๒๖  

พ.ค. ๖๒ 
๒๔  รูป/คน 

ย่อยที่ ๓ พัฒนานิสิตสาขาวิชาศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบาย 
๔.๐  งบ ๒๕,๐๐๐ บาท 

พระมหาเสาวนันท์ สุภาจาโร ๑.๐๐๘.๓
๒๗–๒๘ 
เม.ย. ๖๒ 

๒๐ รูป/คน 

ย่อยที่ ๔ การปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติการจัดการเรียน
การสอน งบ ๒๕,๐๐๐ บาท 

นายสุวิท  ขันธสามล ๑.๐๐๘.๔ ๒๕ เม.ย. ๖๒ ๑๐๐ รูป/คน 

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ พระมหาสุชาติ อนาลโย, ดร. ๑.๐๐๙
๑๙–๒๐ 
ก.ค. ๖๒ 

๓๐ รูป/คน 

๑๐ โครงการอบรมเสริมทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา พระปลัดน าชัย ปิยทสฺโส ๑.๐๑๐ ๗ – ๘ มิ.ย. ๖๒ ๓๐ รูป/คน 
๑๑ โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นายก าพนธ์ พรหมมณี ๑.๐๑๑ ๙ ก.พ. ๖๒ ๕๐ รูป/คน 
๑๒ โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพนิสิต นายไชยยุทธ์ อินบัว ๑.๐๑๒ ๒๑ ก.ค. ๖๒ ๓๐๐ รูป/คน 
๑๓ โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ พระมหาธนู ชาครธมฺโม ๑.๐๑๓ ๕ – ๖ พ.ค. ๖๒ ๑๕๐ รูป/คน 
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๑๔ โครงการปฐมนิเทศประจ าปีการศึกษา นายนิเวศน์ มณีรัตนวงศ์ ๑.๐๑๔ ๑๕ มิ.ย. ๖๒ ๒๐๐ รูป/คน              
๑๕ โครงการจัดท าวารสารวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช ๑.๐๑๕ ม.ค. – ก.ย. ๖๒ ๒ เล่ม/ปี              

๑๖ โครงการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้ (KM) พระมหานพดล สุจิณฺโณ ๑.๐๑๖ ๒๑–๒๒  
ก.พ. ๖๒ 

๓๐  รูป/คน       
       

๑๗ โครงการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนิสิต นายชนิศร์ ชูเลื่อน ๑.๐๑๗ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ ๑๒๕ รูป/คน              

๑๘ โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช ๑.๐๑๘ ๑๗ - ๑๘  
ม.ค. ๖๒ 

๒๐ รูป/คน       
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ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

ผลผลิตที่ ๒ : ผลงานการให้บริการวิชาการ     
เงินอุดหนุน : โครงการบริการวิชาการ 

ท่ี ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ วันท่ีขอจัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินการปีงบประมาณ ๖๒ 

หมายเหตุ 
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 โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ๒.๐๐๑ 
ต.ค. ๖๑ 
– ก.ย. ๖๒ 

๑๐๐ คน       
       

๒ 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม งบ ๑๐,๐๐๐ บาท นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร ๒.๐๐๒ ธ.ค. ๖๑ 
– ก.ค. ๖๒ 

๓๔๐ รูป/คน       
       

ย่อยที่ ๑ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม สาขาวิชาศาสนา 
งบ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ดร.จิตต์ นิลวิเชียร ๒.๐๐๒.๑ ๒๘ ก.พ. ๖๒ ๖๐ รูป/คน       
       

ย่อยที่ ๒ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม หลักสูตรรัฐปศาสน
ศาสตร์ งบ ๓๐,๐๐๐ บาท 

พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน ๒.๐๐๒.๒ ๑๓ ก.ค. ๖๒ ๒๐๐ รูป/คน       
       

ย่อยที่ ๓ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม หลักสูตรรัฐศาสตร์ 
งบ ๓๐,๐๐๐ บาท 

นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร ๒.๐๐๒.๓ ๗ ธ.ค. ๖๑ ๕๐ รูป/คน       
       

ย่อยที่ ๔ โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา งบ ๕๐,๐๐๐ 
บาท 

นางสาวณัฐสุรีย์  ด่านล ามะจาก ๒.๐๐๒.๔ ๕ - ๑๐ 
ธ.ค. ๖๑ 

๓๐ รูป/คน       
       

๓ โครงการศาสนิกสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา นายจารึก  ศิรินุพงศ์ ๒.๐๐๓ ๓ – ๔ พ.ย. ๖๑ ๑๕๐ รูป/คน              
๔ โครงการธรรมสัญจรสู่พี่น้องชาวใต้ พระพันธ์ ธมฺมว โส ๒.๐๐๔ ๑ ส.ค. ๖๒ ๓๐๐ รูป/คน              

๕ โครงการอบรมธรรมแก่เยาวชนในสถานพินิจ พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน ๒.๐๐๕ ๗ ธ.ค. ๖๑ 
– ๑๓ ก.ย. ๖๒ 

๓๕  คน       
       

๖ โครงการอบรมศาสนพิธีกร พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ๒.๐๐๖ ๒๓ ส.ค. ๖๒ ๑๐๐  คน              
๗ โครงการจัดการความรู้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระมหาธนู ชาครธมฺโม ๒.๐๐๗ ๑ ก.ค. ๖๒ ๓๐๐ รูป/คน              
๘ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้บริหารและพัฒนาการเรียนรู้ พระอนันต์ อินฺทวีโร ๒.๐๐๘ ม.ค. – ก.ย. ๖๒ ๑ ระบบ              
๙ โครงการแนะแนวนวัตกรรมทางการศึกษา สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ พระมหามารุต ธมฺมธีโร ๒.๐๐๙ ๘ – ๙ มี.ค. ๖๒ ๓๐ รูป/คน              
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ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ผลผลิตที่ ๓ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เงินอุดหนุน : โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ท่ี ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ วันท่ีขอจัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินการปีงบประมาณ ๖๒ 

หมายเหตุ 
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 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา พระครูสุตกิจสโมสร ๓.๐๐๑ ๑๘ ก.พ. ๖๒ ๒๕๐ รูป/คน 
โครงการกิจกรรมเผยแผ่องค์ความรู้เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา พระครูสุวรรณสุตาลังการ ๓.๐๐๒ ๑ ก.ค. ๖๒ ๓๐๐ รูป/คน 

๓ โครงการวัฒนธรรมสัญจรไทย + อาเซียน พระมหาสุชาติ อนาลโย ๓.๐๐๓
๒๖ – ๒๙ 
มิ.ย. ๖๒ 

๒๕ รูป/คน 

๔ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินใต้ นายรัชชเมธ จันทนวล ๓.๐๐๔ ก.พ. – ก.ย. ๖๒ ๑๕๐ คน 
๕ โครงการวันบูรพาจารย์ พระมหากริช ถิรธมฺโม ๓.๐๐๕ ๑๔ ก.ย. ๖๒ ๓๐๐  รูป/คน 
๖ โครงการท าสามีจิกรรม นายอ าพร มณีเนียม ๓.๐๐๖ ๒๕ ก.ค. ๖๒ ๑๐๕ รูป/คน 

๗ โครงการเทศน์มหาชาติประจ าปี พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ๓.๐๐๗
๑๔ – ๑๕ 
ก.ย. ๖๒ 

๔๓๐ รูป/คน 

๘ โครงการทอดผ้าป่าประจ าปี พระมหานพดล สุจิณฺโณ ๓.๐๐๘
๑๔ – ๑๕ 
ก.ย. ๖๒ 

๕๐๐ รูป/คน 

๙ 
โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ งบ ๕๐,๐๐๐ บาท 

นายอ าพร  มณีเนียม ๓.๐๐๙
๒๓ ธ.ค. ๖๑ 

๓๐๐ รูป/คน ย่อย ๑ กิจกรรมถวายสักการะพระเถระ และกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุป
การคุณต่อวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี งบ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๗ - ๑๕ 
ม.ค. ๖๒ 
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