๑

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑.๑ ส่วนงานรับผิดชอบหลักด้านทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖ กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ แก่พระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง ภารกิจอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ กาหนดให้สานักงานวิชาการในวิทยาลัยสงฆ์รับผิดชอบงานด้านทะนุบารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม โดยให้มีภารกิจเกี่ยวกับ งานรับสมัครและคัดเลือกนิสิต งานกองทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต งาน
วัดผลการศึกษา งานหลั กสู ตรและส่ งเสริ มประสิ ทธิภ าพการสอน งานตาราและเอกสารทางวิช าการ งานติดตาม
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ และปฏิ บั ติง านบริ ก ารสั ง คมของนิ สิ ต งานจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน เผยแพร่
ทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน งาน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
๑.๒ โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

งานบริการฝึกฝนอบรมเกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน

งานทะนุ บารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

งานสวัสดิการนิสติ

งานส่งเสริมกิจการนิสติ

งานอบรมและบริการวิชาการ

งานจัดการเรียนการสอน

๒

๑.๓ โครงสร้างองค์กรของสานักงานวิชาการ
(๑) โครงสร้างองค์กร สานักวิชาการในวิทยาลัย
ผูอ้ านวยสานักงานวิชาการ

กลุ่มงานบริการการศึกษา

๓

ส่วนที่ ๒
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
และแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๑ ปรัชญามหาวิทยาลัย
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
๒.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย
“เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”
๒.๓ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
“การบูรณาการศึกษาพระพุทธศาสนาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน”
Integration of Buddhism in ๕ southern border provinces and neighboring countries.
๒.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย
๑. ผลิตบัณฑิตโดยการบูรณาการศึกษาพุทธศาสตรกับสังคมศาสตร์ กระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับ
การศึกษา เพื่อให้ได้นิสิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
๒. ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเข้ากับหลักวิชาการโดยเน้นการวิจัยเพื่อนามาใช้
ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
๓. ผสมผสานโดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ เข้ากับหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา
ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
๔. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านอีก
ทั้งยังสนับสนุนวิถีชีวิตท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ ให้รักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยการสร้างค่านิยมที่เน้น
ประโยชน์ในการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมอาเซียนที่
เหมาะสมให้กับชุมชนและสังคม
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การดาเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงความสามารถและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๒.๕ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
๒.๖ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
๒.๗ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ด้านทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีจึงกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ เป็นสถานที่เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๕
จังหวัดชายแดนใต้
กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑ สนับสนุนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและบริการทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ใน
๒.๘ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ในแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ระยะที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ เป็นสถานที่เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๕
จังหวัดชายแดนใต้
หน่วย
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
นับ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๔.๑.๑ จานวนองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ร้อยละ
๑
๑
๑
๑
๑
ของประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้
๔.๑.๒ จานวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ
๑
๑
๑
๑
๑
ของประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้
๔.๑.๓ จ านวนองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นภู มิ ปั ญ ญา ร้อยละ
๑
๑
๑
๑
๑
ท้องถิ่นของประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้
๒.๙ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑
เป็ น สถานที่ เ รี ย นรู้ ท างด้ า นพระพุ ท ธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
๔. ๑. ๑ จ า นว นอ ง ค์ ค ว า มรู้ ทา งด้ า น
๑
พระพุทธศาสนาของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้
๔. ๑. ๒ จ า นว นอ ง ค์ ค ว า มรู้ ทา งด้ า น
๑
ศิลปวัฒนธรรมของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้
๔.๑.๓ จ านวนองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นภู มิ
๑
ปัญญาท้องถิ่นของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้

๕
๒.๑๐ แบบสรุปประเมินผลแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
เกณฑ์วัดความสาเร็จของการดาเนินงานกาหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ของจานวนตัวชี้วัดทั้งหมดจึงจะถือว่าแผน
ทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม บรรลุผลสาเร็จ
การประเมินผลแผนฯ
ที่
เปูาหมาย
ผลการ
ผลสาเร็จ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินงาน
ตามแผน
๑ เพื่อส่งสริมให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการทะนุบารุง ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
๒ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน
๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม
๓ เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรและชุมชนในพื้นที่สาม
๑ องค์กร
๑ องค์กร
๑ องค์กร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรลุ/ไม่
แผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ ๘๐
บรรลุ
ตัวชี้วัดแผน
การทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

๖

ค
ก.
๑ โครงการจัดนิทรรศการเนื่อง
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
๒ โครงการกิจกรรมเผยแผ่องค์
ความรู้เนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

๔.๑.๑
๔.๑.๑

๑
๑

จานวนจัด

จานวนผู้เข้าร่วม

จานวน คก.

แผน/ผล

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

๓.๑ สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
คุณภา
ปริมาณ
เวลา
พ
ความ โครงก
กาหนดวันดาเนินการ
พึง
าร
พอใจ เสร็จ
ที่
ชื่อโครงการ
ผู้รับบริ ตาม
ว/ด/ป
ว/ด/ป
การ เวลา
คน (ครั้ง)

(ร้อย
ละ)

(ร้อย
ละ)

เริ่มต้น

สิ้นสุด

งบประมาณ
๒๕๖๒

ในงบ

น
อ
ก
ง
บ

ส่วนงานรับผิดชอบ

ส่วนที่ ๓
แผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผน

๓๐๐

๑

๘๐

๙๐

๒๘/๐๗/๖๑ ๒๘/๐๗/๖๑

๗๓,๐๘๐

ว.ล

ผล

๓๐๐

๑

๑๐๐

๑๐๐

๒๘/๐๗/๖๑ ๒๘/๐๗/๖๑

๗๓,๐๘๐

ว.ล

แผน

๓๐๐

๑

๘๐

๙๐

๒๘/๐๒/๖๑ ๒๘/๐๒/๖๑

๒๐๐,๐๐๐

ว.ล

ผล

๓๐๐

๑

๑๐๐

๑๐๐

๒๘/๐๒/๖๑ ๒๘/๐๒/๖๑

๒๐๐,๐๐๐

ว.ล

๗
๓ โครงการวัฒนธรรมสัญจร
ไทย + อาเซียน
๔ โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
๕ โครงการวันบูรพาจารย์
๖ โครงการสามีจิกรรม
๗ โครงการเทศน์มหาชาติและ
ทอดผ้าปุาประจาปี
๘ โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ

๔.๑.๑,
๔.๑.๑

๓

๔.๑.๑

๒

๔.๑.๑

๓

๔.๑.๑

๓

๔.๑.๑

๓

๔.๑.๑

๒

แผน

๒๕

๑

๘๐

๙๐

๑๓/๑๑/๖๑ ๑๓/๑๑/๖๑

๓๐๐,๐๐๐

ว.ล

ผล

๒๕

๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๓/๑๑/๖๑ ๑๓/๑๑/๖๑

๓๐๐,๐๐๐

ว.ล

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

๑๕๐
๑๕๐
๓๐๐
๓๐๐
๑๐๕
๑๐๕

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๘๐
๑๐๐
๘๐
๑๐๐
๘๐
๑๐๐

๙๐
๑๐๐
๙๐
๑๐๐
๙๐
๑๐๐

๑๒/๑๒/๖๑
๑๒/๑๒/๖๑
๑๕/๐๙/๖๑
๑๕/๐๙/๖๑
๒๕/๐๘/๖๒
๒๕/๐๘/๖๒

๑๓/๑๒/๖๑
๑๓/๑๒/๖๑
๑๕/๐๙/๖๑
๑๕/๐๙/๖๑
๒๕/๐๘/๖๒
๒๕/๐๘/๖๒

๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

ว.ล
ว.ล
ว.ล
ว.ล
ว.ล
ว.ล

แผน

๔๓๐

๑

๘๐

๙๐

๒๒/๐๙/๖๑ ๒๓/๐๙/๖๑

๒๐๐,๐๐๐

ว.ล

ผล
แผน
ผล

๔๓๐
๓๐๐
๓๐๐

๑
๑
๑

๑๐๐
๘๐
๑๐๐

๑๐๐
๙๐
๑๐๐

๒๒/๐๙/๖๑ ๒๓/๐๙/๖๑
๒๔/๑๒/๖๑ ๒๔/๑๒/๖๑
๒๔/๑๒/๖๑ ๒๔/๑๒/๖๑

๒๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

ว.ล
ว.ล
ว.ล

๘
๓.๒ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
กิจกรรมมีผลกระทบต่อเวลาเรียนของนิสิต
พระนิสิตเอกศาสนาและจัดการ่วมกิจกรรมน้อย

แนวทางการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เวลาอบรมมีน้อยจนเกินไป น่าจะให้มีการอบรมหลายวันเพื่อได้ความรู้มากกว่านี้
การดาเนินโครงการยังจัดการเรื่องเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับในเวลาภาคค่าและเช้าตรู่ทาให้ผู้เข้าร่วม
โครงการการเกิดอาการเหนื่อยล้า

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรได้
๓.๓ สรุปจานวนโครงการและงบประมาณตามตัวชี้วัดแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ที่
ตัวชี้วัด
จานวนโครงการ
๑ ๔.๑.๑ จ านวนองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นพระพุ ท ธศาสนาของ
๒
ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้
๒ ๔.๑.๒ จานวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของ
๒
ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้
๓ ๔.๑.๓ จานวนองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
๔
ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้
รวม
๘

งบประมาณ(บาท)
๒๗๓,๐๘๐
๓๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๑,๒๗๓,๐๘๐

๙
๓.๔ โครงการและกิจกรรมทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด
แผนทะนุบารุง
ความรู้/ ความพึง
พระพุทธศาสนา
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
จานวน จานวน
เข้าใจ
พอใจ
ผู้เข้าร่วม
ครั้ง
และ
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ศิลปวัฒนธรรม
๔.๑.๑ จานวนองค์
ความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนา
ของประชาชนใน
๕ จังหวัดชายแดน
ใต้
๔.๑.๑ จานวนองค์
ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
พระพุ ท ธศาสนา
ของประชาชนใน
๕ จังหวัดชายแดน
ใต้
๔.๑.๓ จานวนองค์
ความรู้ทางด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ประชาชนใน ๕
จังหวัดชายแดนใต้

โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา

๓๐๐

โครงการการกิจกรรมเผยแผ่องค์
ความรู้เนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

๓๐๐

๑

โครงการวัฒนธรรมสัญจรไทย +
อาเซียน

๒๕

๑

555เ

๑

๘๐

๗๓,๐๘๐

๘๐

๘๐

๒๐๐,๐๐๐

พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน

๘๐

๘๐

๓๐๐,๐๐๐

นายจารึก ศิรินุพงศ์

๘

๘๐

ผู้รับผิดชอบ

๙๙๙๙

พระครูสุวรรณสุตาลังการ

RR

๐๐
๘๘๘

๑๐
๔.๑.๒ จานวนองค์
ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ประชาชนใน ๕
จังหวัดชายแดนใต้
๔.๑.๓ จานวนองค์
ความรู้ทางด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ประชาชนใน ๕
จังหวัดชายแดนใต้
๔.๑.๓ จานวนองค์
ความรู้ทางด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ประชาชนใน ๕
จังหวัดชายแดนใต้
๔.๑.๓ จานวนองค์
ความรู้ทางด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ประชาชนใน ๕
จังหวัดชายแดนใต้
๔.๑.๒ จานวนองค์
ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ประชาชนใน ๕
จังหวัดชายแดนใต้

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นใต้

๑๕๐

๑

๘๐

๘๐

๑๕๐,๐๐๐

นายรัชชเมธ จันทนวล

โครงการวันบูรพาจารย์

๓๐๐

๑

๘๐

๘๐

๑๐๐,๐๐๐

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม

โครงการสามีจิกรรม

๑๐๕

๑

๘๐

๘๐

๑๐๐,๐๐๐

นายอาพร มณีเนียม

โครงการเทศน์มหาชาติและ
ทอดผ้าปุาประจาปี

๔๓๐

๑

๘๐

๘๐

๒๐๐,๐๐๐

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม

โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ

๓๐๐

๑

๘๐

๘๐

๑๕๐,๐๐๐

นายอาพร มณีเนียม

ส่วนที่ ๔
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมถื อ เป็ น พั น ธกิ จ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบันและมีการบูรณาการเข้ากับการผลิต
บั ณ ฑิ ต งานวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ รวมทั้ ง ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นามาตรฐานการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านนโยบาย ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุนด้านการสร้างมาตรฐาน และ
ด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากล อันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานการ พัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ข้อกาหนดของการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ได้กาหนดองค์ ประกอบด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับเปูาประสงค์ประการหนึ่งคือ นิสิตและ
ประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย
ดังนั้น สานักวิชาการวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานีจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของวิทยาลัย
ดังนี้
แนวปฏิบัติการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แนวปฏิบัติการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีที่จัดการเรียนการสอนมี ดังนี้
๑. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างการอนุรักษ์
ฟื้น ฟู สื บ สาน พั ฒ นา เผยแพร่ คุ ณค่า หรือ มรดกทางวัฒ นธรรมชุม ชน ท้อ งถิ่น สั งคม หรือแสดงความเป็ น
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๒. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ หรือ
สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินกิจกรรม เช่น บุคลากร นิสิต ผู้นาชุมชน หรือสังคม เป็นต้น
๓. โครงการ หรื อกิจ กรรมที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเป็นโครงการ หรือ
กิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอน หรือในหลักสูตร และนอกหลักสูตร เพื่อ
สนับสนุนให้นิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้นาไปสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของสังคม
๔. การดาเนิ น งานโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม ควรสนับสนุ น
ส่งเสริม ผลักดันให้นิสิตมีส่วนร่วมในการริเริ่ม สร้างสรรค์ หรือเป็นผู้วางโครงการ เพื่อเพิ่มทักษะการเขียน การ
เสนอโครงการ และเสริมสร้างการเรียนรู้การดาเนินโครงการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลัก PDCA หรือ การวางแผน
(plan) การดาเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act)
๕. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก และเห็นความสาคัญของการมีจิตสาธารณะ สามารถนา
โครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน หรือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ส่งเสริม และสนับสนุนให้การดาเนินโครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง
และยั่งยืน
๗. ผลจากการดาเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรให้มีผลที่
บ่งบอกถึงความเจริ ญงอกงามของนิสิ ตที่มีพัฒ นาการต่อเนื่องได้ เช่น ความคิด ความรู้สึกที่สั งเกตเห็ นได้จาก
พฤติกรรมในวิถีชีวิต
๘. การดาเนิ น งานโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม ควรสนับสนุ น
ส่งเสริมให้มีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า ทั้งในแง่ของวัฒนธรรม
ภายในสถาบั น การศึกษา และในแง่ของวัฒ นธรรมสาธารณะที่แสดงถึงความเจริญ งอกงามทางปัญญา ความรู้
ความคิด ทัศนคติ จิตใจ การมีน้าใจเสียสละ การมีส่วนร่วมกับสังคม จิตอาสา สามารถแสดงออกให้เห็นถึงการ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี และเป็นที่พึงของสังคมได้
๙. สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมการทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรมให้เกิดการ
พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกที่สามารถจรรโลงจิตใจให้มีรสนิยม มีความสุข และ
การรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการดารงรักษาสืบไป
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรได้รับ
การเผยแพร่ทั้งภายในสถาบันการศึกษา และสู่สาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
ขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ลาดับ
ผู้รับผิดชอบ
การดาเนินงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน
๑
สานักวิชาการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา
พิจารณาการดาเนินงาน การดาเนินงานด้านการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะ ทานุบารุงศิลปะและ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
๒
คณะกรรมการพิจารณา กาหนดแนวปฏิบัติการ ประกอบด้วย
การดาเนินงานด้านการ ดาเนินงานด้านการทานุ กรรมการบริหาร
ทานุบารุงศิลปะและ
บารุงด้านศิลปะและ
หลักสูตร ๑ คน
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเสนอคณะ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการบริหาร
อย่างน้อย ๓ คน
๓
คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรพิจารณา และ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
หลักสูตร
ประกาศใช้แนว
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
ปฏิบัติการดาเนินงาน และวัฒนธรรม หรือ
ด้านการทานุบารุงด้าน ผู้แทนชุมชน ซึ่งเป็น
ศิลปะและวัฒนธรรมแก่ บุคคลภายนอกอย่าง
คณาจารย์
น้อย ๑ คน และผู้แทน
๔
ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทาโครงการ /
นิสิต ๑ คน
คณะกรรมการพิจารณา กิจกรรมตามแนว
การดาเนินงานด้านการ ปฏิบัติการดาเนินงาน
ทานุบารุงศิลปะและ
ด้านการทานุบารุงด้าน
วัฒนธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม

๕

๖

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพิจารณา
การดาเนินงานด้านการ
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
คณะกรรมการพิจารณา
การดาเนินงานด้านการ
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม

เพื่อเสนอขออนุมัติตาม
ขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร
เผยแพร่โครงการ และ
สรุ ป ผลโครงการเสนอ
ต่อผู้อานวยการ
ป ร ะ ชุ ม ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดาเนินงานด้านการทานุ
บ ารุ ง ด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของศูนย์การ
เรียนในรอบปีการศึกษา
และกาหนดแนวทางการ
แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง การ
ด าเนิ น โครงการ หรื อ
กิจกรรม
จั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการทานุ
บ ารุ ง ด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของหลักสูตร
เสนอผู้อานวยการ
เ ผ ย แ พ ร่ แ น ว แ น ว
ทางการแก้ไข ปรับปรุง
การด าเนิ น โครงการ
หรื อ กิ จ กรรมการท านุ
บ ารุ ง ด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมแก่คณาจารย์
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ

เสนอโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปี
ที่ได้รับการอนุมัติ

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
การดาเนินงานเชิงนโยบาย
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาการดาเนินงานด้าน
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
กาหนดแนวปฏิบตั ิการ
ดาเนินงานด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

พิจารณา กลั่นกรอง ปรับปรุง
แนวปฏิบตั ิ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การ
ดาเนินงานด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์การดาเนินงาน
ด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

การดาเนินงานเชิงปฏิบัติการ
วางโครงการเพื่อเสนอขออนุมตั จิ าก
มหาวิทยาลัยผ่านหลักสูตร

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิโครงการตามเสนอ
ของผูด้ าเนินโครงการ หรือกิจกรรม

ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิกิจกรรมของ
โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี การศึกษา และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงาน

จัดทารายงานแนวทางการปรับปรุงการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สรุป เผยแพร่ รายงานผลการดาเนินโครงการ
หรือกิจกรรม

ส่วนที่ ๕
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
โครงการและแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จะดาเนินการเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็น
การเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปูาหมายที่กาหนดไว้ อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน หรือการทบทวนเปูาหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะดาเนินการโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๔.๑ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
๑) ติดตามการดาเนินงานตามแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เป็น ๖ เดือนครั้ง – ปีละ ๒ ครั้ง
๒) ปรับปรุงแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจาปีให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรร
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๓) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สรุปผลการดาเนินการตามแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ประจาปี จัดทาเป็นเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการติดตาม
ตรวจสอบหรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวางแผนต่อไป
๔) จัดทาเป็นรายงานประจาปีของวิทยาลัยสงฆ์และจัดพิมพ์เผยแพร่

๔.๒ แบบสรุปโครงการตามแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑. ชื่อโครงการ ............ (ระบุชื่อโครงการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ)....................................................................
๒. ชื่อหน่วยงาน ...................................................... รหัสโครงการ ................................................................
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ .................................ตาแหน่ง…………………….เบอร์โทร......................................
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของ สกอ
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ผลผลิต
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลงานทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจาเป็น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๖.๑ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๖.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๖.๓ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๖.๔ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๗. ลักษณะกิจกรรม
……………………………………………………………………………………………………………………………
๘. เป้าหมายผลผลิต
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
…………………………………………………………………………………………………………………….
๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ
……………………………………………………………………………………………………………………
๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา
……………………………………………………………………………………………………………………

๘.๔ เป้าหมายเชิงประชากร
๘.๔.๑ ผู้บริหาร/คณาจารย์
จานวน
๘.๔.๒ บุคลากร
จานวน
๘.๔.๓ นิสิต
จานวน
๘.๔.๔ อื่น ๆ ระบุ
จานวน
รวมทั้งสิ้น
จานวน
๙. งบประมาณ
๙.๑ งบประมาณแผ่นดิน
จานวน
๙.๒ งบประมาณรายได้
จานวน
รวมทั้งสิ้น
จานวน
๑๐. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายการ
ค่าตอบแทน

งบแผ่นดิน

รูป/คน
รูป/คน
รูป/คน
รูป/คน
รูป/คน
บาท
บาท
บาท

งบรายได้

รวม

หมายเหตุ

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รายจ่ายอื่ยๆ
รวมทั้งสิ้น
๑๑. กิจกรรมการดาเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กิจกรรม
ขออนุมัติโครงการ
ขอข้อมูล/รวบรวมข้อมูล
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ติดต่อปรสานงาน
ดาเนินโครงการ
สรุป/ติดตามผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๒. ตัวชี้วัด
๑๒.๑ ผลผลิต (Output )
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑๓. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการดาเนินการตามโครงการในปีที่ผ่านมา
๑๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๕. แบบประเมินความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในโครงการ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง

น้อย
ที่สุด

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ
(...................................... )
..………./…………………./…………….
ความเห็น
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(……………………………………….)
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาลัย
………./…………………./…………….
ความเห็น
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(……………………………………….)
รองผู้อานวยการฝุายบริหาร
………./…………………./…………….
ความเห็น
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..............
ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
………./…………………./…………….

คานา
มหาวิทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรมของสังคมไทยให้ เป็น
รากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพื่อนาไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล
องค์กรและสังคม
ในแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ย ๑ เปู า ประสงค์ คื อ ๔.๑ เป็ น สถานที่ เ รี ย นรู้ ท างด้ า น
พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๑ กลยุทธ์ คือ (๑) กลยุทธ์ที่
๔.๑.๑ สนับสนุนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและบริการทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ใน มหาวิทยาลัยจัดทาแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวั ฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยการมีส่ว นร่ว มของผู้ เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๗๓,๐๘๐บาท เพื่อดาเนินงาน
โครงการด้านการทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๘ โครงการ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสาหรับการทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ของ
ทุกส่วนงาน นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ ตอบสนองเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
คณะผู้จัดทา
กลุ่มงานนโยบายและแผน สานักงานวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
๑
๑.๑ ส่วนงานรับผิดชอบหลักด้านทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
๑
๑.๒ โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
๒
๑.๓ โครงสร้างองค์กรของสานักงานวิชาการ
๓
ส่วนที่ ๒ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓
และแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๑ ปรัชญามหาวิทยาลัย
๓
๒.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย
๓
๒.๓ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
๓
๒.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย
๓
๒.๕ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
๓
๒.๖ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
๓
๒.๗ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์
๓
ด้านการทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
๒.๘ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายด้านทะนุบารุงพระพุทธศาสนา
๔
และศิลปวัฒนธรรมในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒
๒.๙ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายในแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนา
๔
และศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๑๐ วัตถุประสงค์ของแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๑๑ แบบสรุปประเมินผลแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
๕
ส่วนที่ ๓ แผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ
๖
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๑ สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการทะนุบารุงพระพุทธศาสนา
๖
และศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๒ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
๘
๓.๓ สรุปจานวนโครงการและงบประมาณตามตัวชี้วัด
๘
แผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๓.๔ โครงการและกิจกรรมทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
๙
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ส่วนที่ ๔ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๒
๔.๑ หลักการ
๑๒
๔.๒ แนวปฎิบัติการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๒
๔.๓ ขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๓
๔.๔ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๕

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ส่วนที่ ๕ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
และแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
๕.๑ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
๕.๒ แบบสรุปโครงการตามแผนทะนุบารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

๑๖
๑๖
๑๗

