รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี งบประมาณ 2562

ผู้จดั ทา
กลุ่มงานนโยบายและแผน สานักงานวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
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รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562
ติดตามเล่มสรุปโครงการปีงบประมาณ 2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
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ติดตามเล่มสรุปโครงการปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)

(2)
1
2-14
15-22
23-63
64-69
70-72
73-75
76-79
80-85
86-87
89
90
91
92-93
94

1

ตารางแสดงการขอจจดสรรเงงนของหนนวยงานตนาง ๆ ปปการศศกษา 2562
มหาวงทยาลจยมหาจจฬาลงกรณราชวงทยาลจย
จจานวนเงงนทททขอจจดสรร

ฝฝายงาน/กลจนมสาระ

งปม. แผนนดงน

ววทยาลลยสงฆฆปปตตานน

รวม

งปม. รายไดด

ออทน ๆ

รวม

4,024,680.00

0.00

0.00

4,024,680.00

4,024,680.00

0.00

0.00

4,024,680.00

ระบบจจดทททแผนอองระบบประกจน
03/06/2020

16:03

2

โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

สสวนงาน

รายละเอทยด

๑

โครงการจจดททาแผนพจฒนา/งบประมาณ/แผนปฏฏบจตฏการประจทาปป ครจรง
ททท ๑

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๒

โครงการกฏจกรรมเสรฏมหลจกสสตร

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๓

โครงการปฏฏบจตฏวฏปปสสนากจมมจฏฐานนฏสฏต

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

เปปนการอบรมเชฏงปฏฏบจตฏการเกททยวขของกจบการจจดททา
แผนปฏฏบจตฏการประจทาปป ในแตตละกลลตมงาน งบ
ประมาณ ๖๒ และการจจดททาแผนปฏฏบจตฏการ
(Action Plan) ประจทาปปงบประมาณ ๒๕๖๓ ทททสอด
คลของกจบนโยบายการศศกษา ยลทธศาสตรฆชาตฏ ๒๐ ปป
และสอดรจบกจบแผนพจฒนาจจงหวจดปปตตานท
เปปนกฏจกรรมฟปงการบรรยายทางวฏชาการและศศกษาดส
งาน
เปปนการอบรมภาคปฏฏบจตฏใหขกจบนฏสฏตทจรงบรรพชฏตและ
คฤหจสถฆตจรงแตตชจรนปปทท ๑ – ๔ ไดขเขขาใจในหลจกปฏฏบจตฏ
วฏปปสสนากจมมจฏฐาน

หมายเหตจ

3

โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

สสวนงาน

รายละเอทยด

๔

โครงการพจฒนาศจกยภาพบลคลากรสายวฏชาการดขานการวฏจจย และงาน
สรขางสรรคฆเพพทอสรขางองคฆความรสข

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๕

โครงการตฏดตามผลบจณฑฏตทททสทาเรรจการศศกษา

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๑) เขขาฟปงบรรยายและอภฏปรายทางวฏชาการ โดย
วฏทยากรผสขทรงคลณวลฒฏ
๒) จจดแสดงนฏทรรศการผลงานวฏจจยระดจบบจณฑฏต
ศศกษาทททมทการนทาไปใชขประโยชนฆในเชฏงพพรนทททและชลมชน
การแสดงผลงานหรพอโชวฆผลฏตภจณฑฆททเกฏดจากผลงาน
วฏจจย
๓) การนทาเสนอผลงานวฏจจยระดจบบจณฑฏตศศกษาทจรง
แบบบรรยายและโปสเตอรฆ
- สทารวจภาวการณฆมทงานททาของนฏสฏต
- ประเมฏนผลบจณฑฏตตามคลณลจกษณะของบจณฑฏตทททพศง
ประสงคฆ และอจตลจกษณฆของมหาวฏทยาลจย
- อบรมใหขความรสขดขานอจตลจกษณฆบจณฑฏต

หมายเหตจ

4

โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

สสวนงาน

รายละเอทยด
๑) จจดนฏทรรศการเพพทอใหขเกฏดความรสขความเขขาใจเกททยว
กจบโลกอาชทพ โลกการศศกษา การประกอบอาชทพ
อฏสระ รายละเอทยดอาชทพ แนวทางการเขขาสสตอาชทพ
ความเจรฏญกขาวหนขาในอาชทพนจรนๆ และเผยแพรต
เอกสารเกททยวกจบอาชทพ ไดขแกต ขขอมสลขตาวสารตลาด
แรงงาน ขขอมสลอาชทพ แหลตงเงฏนทลน แหลตงฝฝกอบรม
๒) บรรยาย/อภฏปราย เพพทอใหขเกฏดความรสขกจบการ
ศศกษาตตอ หรพอเลพอกประกอบอาชทพ เชตนการใหขความ
รสขเกททยวกจบการเคลพทอนยขายแรงงานฝปมพออาเซทยน
๓) ฝฝกอบรมการใชขโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟปต เพพทอ
การประกอบอาชทพ
เปปนกฏจกรรมเพพทอผลฏตตทาราและหนจงสพอทางวฏชาการ
ของมหาวฏทยาลจย

๖

โครงการเปปดโลกกวขางสรขางเสขนทางสสตอาชทพ

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๗

โครงการผลฏตตทาราและหนจงสพอทางวฏชาการ

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

หมายเหตจ

5

โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

สสวนงาน

รายละเอทยด
ดทาเนฏนการจจดโครงการแตตละสาขาของโครงการเพพทอ
ใหขบรรลลตามวจตถลประสงคฆของโครงการทททตจรงไวข ไมต
นขอยกวตารขอยละ ๘๐ ซศทงไดขแกต
- ยตอยททท ๑ พจฒนานฏสฏตหลจกสสตรรจฐศาสตรฆในศตวรรษ
ททท ๒๑ และนโยบาย ๔.๐
- ยตอยททท ๒ พจฒนานฏสฏตหลจกสสตรรจฐปศาสนศาสตรฆ ใน
ศตวรรษททท ๒๑ และนโยบาย ๔.๐
- ยตอยททท ๓ พจฒนานฏสฏตสาขาวฏชาศาสนาในศตวรรษททท
๒๑ และนโยบาย ๔.๐
- ยตอยททท ๔ การปรจบภสมฏทจศนฆเพพทอสตงเสรฏมสลนทรทยภาพ
ในมฏตฏการจจดการเรทยนการสอน
เปปนการอบรมเชฏงปฏฏบจตฏการทททเกททยวขของกจบการเขทยน
ผลงานทางวฏชาการ (การเขทยนหนจงสพอ) แกตบลคลากร
สายวฏชาการของมหาวฏทยาลจยมหาจลฬาลงกรณราช
วฏทยาลจย วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๘

โครงการพจฒนานฏสฏตในศตวรรษททท ๒๑ และนโยบายฯ ๔.๐

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๙

โครงการพจฒนาศจกยภาพบลคลากรสายวฏชาการ

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

หมายเหตจ

6

โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

สสวนงาน

รายละเอทยด

๑๐ โครงการอบรมเสรฏมทจกษะวฏชาชทพเฉพาะสาขาวฏชา

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๑๑ โครงการพจฒนาบลคลากรตามแนวคฏดเศรษฐกฏจพอเพทยง

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๑๒ โครงการพจฒนาสตงเสรฏมสลขภาพนฏสฏต

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๑๓ โครงการพจฒนาบจณฑฏตทททพศงประสงคฆ

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

เปปนการศศกษาดสงานนอกสถานททท เพพทอชตวยเพฏทมพสน
ความรสขและทจกษะประสบการณฆ จากประสบการณฆ
ของผสขอพทนโดยเขขาไปดสสถานทททจรฏง การปฏฏบจตฏจรฏง ๆ
ของเขา
เปปนการจจดประชลมสจมมนาองคฆความรสขโดยการเชฏญผสขทท
มทความรสขความเขขาใจในเรพทอง แนวความคฏดเศรษฐกฏจ
พอเพทยงศสนยฆการเรทยนรสขเศรษฐกฏจพอเพทยงมา
บรรยายและฝฝกปฏฏบจตฏเพพทอเพฏทมองคฆความรสขใหขผสขททมท
ความสนใจโดยมททจรงภาคทฤษฎทและภาคปฏฏบจตฏควบคสต
กจนไป
กฏจกรรมแขตงกทฬาสทสจมพจนธฆภายในวฏทยาลจยสงฆฆ
ปปตตานท (สทาหรจบนฏสฏตคฤหจสถฆ)
กฏจกรรมพจฒนาบลคลฏกภาพของนฏสฏตใหขเหมาะสมกตอน
ออกไปปฏฏบจตฏงาน และอบรมคลณธรรมจรฏยธรรมใหข
กจบนฏสฏต เพพทอนทาไปใชขในการททางาน และการนทาหลจก
ธรรมทางพระพลทธศาสนาไปรจบใชขสจงคมสตวนรวม

หมายเหตจ

7

โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

สสวนงาน

รายละเอทยด

๑๔ โครงการปฐมนฏเทศนฏสฏตกตอนเปปดภาคเรทยน

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๑๕ โครงการจจดททาวารสารวฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๑๖ พจฒนาองคฆกรดขานการจจดการความรสข (KM)

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

ควรจจดแบตงเวลาใหขตตอเนพทองจะไดขไมตเสทยเวลาในชตวง
กฏจกรรม
อยากใหขรลตนพททมทสตวนรตวมทลกคน มาตขอนรจบนของๆใหข
เกฏดความอบอลตน
ควรใหขมทรลตนพททพบปะพสดคลยกจบรลตนนของเพพทอแลกเปลททยน
ความคฏดเหรนเสนอแนะสฏทงตตางๆ
ควรมทเวลาใหขนฏสฏตซจกถามมากกวตานทร
เปปนกฏจกรรมเพพทอการเผยแผตบทความและขตาวสาร
ของมหาวฏทยาลจย
อบรมเชฏงปฏฏบจตฏการจจดททา KM

๑๗ โครงการใหขความรสขการประกจนคลณภาพการศศกษาแกตบลคลากรและนฏสฏต

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

เปปนกฏจกรรมฟปงการบรรยายทางวฏชาการ

หมายเหตจ
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

สสวนงาน

รายละเอทยด

๑๘ โครงการเผยแผตธรรมทางสถานทวฏทยลโทรทจศนฆ

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

เปปนกฏจกรรมการนทาเสนอ บรรยายเผยแผตหลจกธรรม
และองคฆความรสขตตางๆ ผตานทางสถานทวฏทยลกระจตาย
เสทยง ใหขประชาชนผสขฟปงมทความรสขความเขขาใจเกททยวกจบ
หลจกธรรมคทาสอนทางพระพลทธศาสนา และพจนธกฏจ
ของมหาวฏทยาลจยซศทงเปปนการบรฏการวฏชาการแกตสจงคม
อจนสอดคลของกจบพจนธกฏจของมหาวฏทยาลจย

๑๙ โครงการบรฏการวฏชาการแกตชลมชมและสจงคม

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๒๐ โครงการศาสนฏกสจมพจนธฆระหวตางสถาบจนการศศกษา

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๒๑ โครงการธรรมสจญจรสสตพทนของชาวใตข

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๒๒ โครงการอบรมศาสนพฏธทกร

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

เปปนกฏจกรรมการพบปะแลกเปลททยนเรทยนรสขซศทงกจนและ
กจนดขานศาสนาภาษาและวจฒนธรรม
เปปนกฏจกรรรมเยททยมเยทยนชาวพลทธในพพรนทททสามจจงหวจด
นราธฏวาส ยะลา และปปตตานท โดยมทกฏจกรรมการเผย
แผตธรรมะ มทการไหวขพระสวดมนตฆ ฟปงขขอคฏดหลจก
ธรรมจากพระภฏกษลผสขเขขารตวมโครงการ พรขอมทจรงมอบ
ของทททระลศกแกตผสขเขขารตวมโครงการ
เปปนกฏจกรรมการบรรยายและอบรมเชฏงปฏฏบจตฏการ
ดขานศาสนพฏธทและพจฒนาศจกยภาพของศาสนพฏธทกร

หมายเหตจ

9

โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

สสวนงาน

๒๓ โครงการจจดการความรสขเพพทอการเผยแผตพระพลทธศาสนา

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๒๔ โครงการจจดนฏทรรศการเนพทองในวจนสทาคจญทางพระพลทธศาสนา

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๒๕ โครงการกฏจกรรมเผยแผตองคฆความรสขเนพทองในวจนสทาคจญทางพระพลทธ
ศาสนา

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

รายละเอทยด
เปปนแหลตงขขอมสลในการสพบคขน ศศกษา พระพลทธ
ศาสนาของชลมชนและสจงคม ในการบรฏการวฏชาการ
และการสตงเสรฏมพระพลทธศาสนาใหขอยสตคสตพลทธ
ศาสนฏกชนในจจงหวจดปปตตานทสพบตตอไป
เปปนการจจดแสดงนฏทรรศการ/บอรฆดความรสขเผยแพรต
ความรสขวจนสทาคจญทางพระพลทธศาสนา อทกทจรงยจงเปปน
การ บสรณาการกจบการจจดการเรทยนการสอนและ
กฏจกรรมนฏสฏต
กฏจกรรมในการดทาเนฏนโครงการ คพอ
๗.๑ เสวนาหลจกธรรมทางพระพลทธศาสนา
๗.๒ จจดนฏทรรศการวจนสทาคจญทางพระพลทธ
ศาสนา
๗.๓ จจดกฏจกรรมแขตงขจนตอบปปญหาธรรมะ
บรรยายธรรม ฯลฯ

หมายเหตจ
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

สสวนงาน

รายละเอทยด

๒๖ โครงการวจฒนธรรมสจญจรไทย + อาเซทยน

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๒๗ โครงการสพบสานศฏลปวจฒนธรรมทของถฏทนใตข

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๒๘ โครงการวจนบสรพาจารยฆ

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๒๙ โครงการททาสามทจฏกรรม

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

เปปนกฏจกรรมทททอยสตในรสปของทรรศนะศศกษาทททศศกษาถศง
รสปแบบวฏถทชทวฏตและวจฒนธรรม ตลอดถศงวฏธทการ
จจดการดขานวจฒนธรรม
เปปนการจจดกฏจกรรมทททเกททยวขของกจบการอนลรจกษฆและ
ททานลบทารลงศฏลปวจฒนธรรม ประกอบดขวย ชมรมชมรม
กลองยาว วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท ชมรมมโนราหฆ
วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท และชมรมมโนราหฆ โรงเรทยน
เมพองปปตตานท เพพทอสตงเสรฏมสพบสานและอนลรจกษฆ
วจฒนธรรมทของถฏทน
เปปนกฏจกรรมการแสดงออกถศงความกตจญญสกตเวทท
เปปนการบทาเพรญกลศลอลทฏศใหขบสรพาจารยฆททไดขททาคลณ
ประโยชนฆใหขแกตมหาวฏทยาลจยทจรงในอดทตและปปจจลบจน
เปปนการจจด โครงการ/กฏจกรรมถวายสจกการะพระ
มหาเถระ เนพทองในเทศกาลเขขาพรรษา เพพทอเปปนการ
อนลรจกษฆและสตงเสรฏมประเพณทวจฒนธรรมไทยใหขคงอยสต
สพบไป

หมายเหตจ

11

โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

สสวนงาน

๓๐ โครงการเทศนฆมหาชาตฏประจทาปป

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๓๑ โครงการทอดผขาปปาประจทาปป

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๓๒ โครงการวฏถทไทย วฏถทพลทธ

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

รายละเอทยด
เปปนกฏจกรรมการเทศนาบรรยายเผยแผตพระพลทธ
ศาสนา รจกษาวจฒนธรรมประเพณทและการระดมทลน
กฏจกรรมทอดผขาปปาสามจคคทระดมทลนเพพทอการศศกษา
- กฏจกรรมททท ๑ กฏจกรรม สตงทขายปปเกตาวฏถทไทย ตขอนรจบ
ปปใหมตวฏถทพลทธ
- กฏจกรรมททท ๒ กฏจกรรมถวายสจกการะพระเถระผสขมท
อลปการคลณตตอวฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

หมายเหตจ
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

สสวนงาน

รายละเอทยด

๓๓ โครงการแนะแนวนวจตกรรมทางการศศกษา สสตไทยแลนดฆ ๔.๐

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๓๔ โครงการพจฒนาสตงเสรฏมสลขภาพนฏสฏต

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

ตามทททมหาวฏทยาลจยฯ ไดขกทาหนดนโยบายในการสตง
เสรฏมใหขอาจารยฆนทา e-Learning และ e-Testing มา
ใชขในการเรทยนการสอนโดยมลตงเนขนทททผสขเรทยนเปปนศสนยฆ
กลาง เพพทอใหขสามารถเรทยนรสขและเลพอกสรรรสปแบบ
การเรทยนรสขดขวยตนเองไดขในทลกสถานททท ทลกเวลา และ
ทลกโอกาสนจรน ในการสนจบสนลนใหขการดทาเนฏนงาน
บรรลลตามเปปาหมายทททกทาหนดไวข สทานจกงานวฏชาการ
กลลตมงานหของสมลดและสารสนเทศไดขจจดเตรทยมความ
พรขอมในดขานตตาง ๆ ทททเอพรอตตอการจจดการเรทยนการ
สอนในรสปแบบ e-Learning และ e-Testing ไดขแกต
การพจฒนาคณาจารยฆและบลคลากรทททเกททยวขของ การ
จจดเตรทยมระบบจจดการการเรทยนรสขและการพจฒนา
โครงสรขางพพรนฐานเพพทอรองรจบการดทาเนฏนงาน
กฏจกรรมวฏทงการกลศล M C U Mini-marathon ครจรงททท
๑

หมายเหตจ
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

สสวนงาน

รายละเอทยด

๓๕ โครงการพจฒนาบลคลากรสายปฏฏบจตฏการ

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

๓๖ โครงการพจฒนาระบบขขอมสลสารสนเทศเพพทอใชขบรฏหารและพจฒนาการ
เรทยนรสขประจทาปปงบประมาณ ๒๕๖๒

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

เปปนอบรมเชฏงปฏฏบจตฏการ เรพทอง “การเขทยนแผนผจงขจรน
ตอนการปฏฏบจตฏงานดขวยโปรแกรมคอมพฏวเตอรฆ”
เปปนการอบรมเชฏงปฏฏบจตฏการทททเกททยวกจบการใชขงาน
ระบบ ThaiJo๒.๐ สทาหรจบบรรณาธฏการวารสาร เพพทอ
รองรจบวารสารสจงคมศาสตรฆ มหาวฏทยาลจยมหาจลฬา
ลงกรณราชวฏทยาลจย วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท ขศรนสสตฐาน
TC

หมายเหตจ
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย
ททท

โครงการ

๓๗ โครงการอบรมธรรมแกตเยาวชนในสถานพฏนฏจ

สสวนงาน

รายละเอทยด

วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

เปปนกฏจกรรมการสอนหลจกธรรมและอบรมศทลธรรม
จรฏยธรรมคลณธรรมพรขอมทจรงการปฏฏบจตฏวฏปปสสนา
กรรมฐานใหขแกตเดรกและเยาวชนในสถานพฏนฏจและคลขม
ครองเดรกและเยาวชนไดขมทความรสขความเขขาใจเกททยวกจบ
การนทาหลจกธรรมไปประพฤตฏปฏฏบจตฏในการดทาเนฏน
ชทวฏตและใหขรสขจจกตจวตนของตนเอง และใหขสอดคลของ
กจบการบรฏหารจจดการในดขานการประกจนคลณภาพการ
ศศกษา เหมาะสทาหรจบเดรกและเยาวชน เปปนหลจกสสตร
ทททปรจบพพรนฐานดขานศทลธรรม จรฏยธรรมและคลณธรรม
เนขนการปฏฏบจตฏวฏปปสสนากรมฐานตามหลจกมหาสตฏ
ปปฏฐานสสตรและตามหลจกไตรสฏกขา คพอ ศทล (สะอาด)
สมาธฏ (สงบ) ปปญญา (สวตาง) และปลสกฝปงคลณธรรม ๔
ส คพอ สนลก สาระ สงบ และสทานศก)

หมายเหตจ
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สสวนททท ๕
ประเดดนยยทธศาสตรร เปปาประสงคร ตตวชทชวตด กลยยทธร มาตการ
และโครงการ/กกจกรรม
ประเดดนยยทธศาสตรรทท ๑
พตฒนาบตณฑกตใหหมทคยณภาพ
เปปาประสงคณทมท ๑

บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

ตตวชทชวตด
๑. ระดบบคะแนนความพศงพอใจของผผผใชผบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามนวลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ
ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
๒. จจานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดผรบบการยกยหองหรรอไดผรบบรางวบลระดบบชาตฑหรรอนานาชาตฑ
๓. รผอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศทมทสจาเรรจการศศกษาตามหลบกสผตรตหอนฑสฑตชาวตหางประเทศทมทรบบเขผาการศศกษา
ในแตหละรคหน
๔. รผอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทจา หรรอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรรอหนหวยงานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน
ทจาหรรอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ
กลยยทธร
๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหผสหวนงานจบดการศศกษาดจาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหผมมคคณลบกษณะตามน
วลบกษณณและตามกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ(TQF:HEd)
๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหผสหวนงานจบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพรทอเตรมยมความพรผอมและ
พบฒนาศบกยภาพในการเรมยนรผผใหผสจาเรรจตามหลบกสผตร
โครงการ/กกจกรรม
โครงการกกจกรรมเสรกมหลตกสสตร
โครงการปฏกบตตกวกปปสสนากตมมตฏฐานนกสกต
โครงการตกดตามผลบตณฑกตทททสสาเรดจการศศกษา
โครงการเปปดโลกกวหางสรหางเสหนทางสสสอาชทพ
โครงการพตฒนานกสกตในศตวรรษททท ๒๑ และนโยบายฯ ๔.๐
โครงการพตฒนาสสงเสรกมสยขภาพนกสกต
โครงการพตฒนาบตณฑกตทททพศงประสงคร
โครงการปฐมนกเทศนกสกตกสอนเปปดภาคเรทยน
โครงการพตฒนาสสงเสรกมสยขภาพนกสกต
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เปปาประสงคณทมท ๓

อาจารยณมมความรผผความเชมทยวชาญในศาสตรณและมมทบกษะในการจบดกระบวนการเรมยนรผผทมททบนสมบย

ตตวชทชวตด
๑. รผอยละของอาจารยณทมทมมตจาแหนหงทางวฑชาการ
๒. รผอยละของอาจารยณทมทมมบทความตมพฑมพณหรรอเผยแพรหระดบบนานาชาตฑ
๓. รผอยละของอาจารยณทมทใชผวฑธมการจบดกระบวนการเรมยนรผผมคหงผลสบมฤทธฑธคคณลบกษณะบบณฑฑตทมทพศงประสงคณ
กลยยทธร
๑.๓.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการเขผาสผหตจาแหนหงทางวฑชาการของอาจารยณตามเกณฑณทมทกจาหนด
๑.๓.๓ พบฒนากลไก สหงเสรฑมและสนบบสนคนการจบดกระบวนการเรมยนรผผมคหงผลสบมฤทธฑธคคณลบกษณะบบณฑฑตทมทพศง
ประสงคณ
๑.๓.๔ พบฒนาศบกยภาพอาจารยณในการจบดการเรมยนรผผบผรณาการ การวฑจบย การบรฑการวฑชาการและทะนคบจารคง
ศฑลปวบฒนธรรม
โครงการ/กกจกรรม
โครงการพตฒนาศตกยภาพบยคลากรสายวกชาการ
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ประเดดนยยทธศาสตรรทท ๒
พตฒนางานวกจตยและนวตตกรรมใหหมทคยณภาพทตชงในระดตบชาตกและนานาชาตก
เปปาประสงคณทมท ๒

ผลงานวฑจบย งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมไดผรบบการตมพฑมพณเผยแพรหทบทงในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

ตตวชทชวตด
๑. รผอยละของอาจารยณและนบกวฑจบยทมทมมผลงานวฑจบย งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมทมทตมพฑมพณเผยแพรหในวารสารทมทอยผห
ในฐานขผอมผล TCI ฐาน1
๒. รผอยละของผลงานวฑจบย งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมทมทตมพฑมพณเผยแพรหระดบบนานาชาตฑตหอจจานวนผลงานวฑจบย
งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมทบทงหมด
กลยยทธร
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
โครงการ/กกจกรรม
โครงการพตฒนาศตกยภาพบยคลากรสายวกชาการดหานการวกจตย และงานสรหางสรรครเพพทอสรหางองครความรสห
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ประเดดนยยทธศาสตรรทท ๓
พตฒนางานบรกการวกชาการแกสสตงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรตบในระดตบชาตกและนานาชาตก
เปปาประสงคณทมท ๑

ผลงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

ตตวชทชวตด
๑. รผอยละของโครงการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทมมผลความพศงพอใจของผผผรบบบรฑการในระดบบดม
๒. จจานวนผลงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทไดผรบบการยกยหองหรรอการไดผรบบรางวบลในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
กลยยทธร
๓.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทตอบสนองความตผองการของชคมชนและ
ยคทธศาสตรณของประเทศอยหางมมสหวนรหวม
โครงการ/กกจกรรม
โครงการผลกตตสาราและหนตงสพอทางวกชาการ
โครงการอบรมธรรมแกสเยาวชนในสถานพกนกจ
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เปปาประสงคณทมท ๒

งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบผรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

ตตวชทชวตด
๑. รผอยละของโครงการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทบผรณาการกบบกระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา
๒. รผอยละของโครงการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทบผรณาการกบบการวฑจบย
๓. รผอยละของโครงการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทบผรณาการกบบการทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม
กลยยทธร
๓.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบผรณาการงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมกบบกระบวนการเรมยนการสอนใน
รายวฑชา การวฑจบยและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม
โครงการ/กกจกรรม
โครงการจตดทสาวารสารวกทยาลตยสงฆรปปตตานท
โครงการเผยแผสธรรมทางสถานทวกทยยโทรทตศนร
โครงการบรกการวกชาการแกสชยมชมและสตงคม
โครงการศาสนกกสตมพตนธรระหวสางสถาบตนการศศกษา
โครงการธรรมสตญจรสสสพทนหองชาวใตห
โครงการอบรมศาสนพกธทกร
โครงการจตดการความรสหเพพทอการเผยแผสพระพยทธศาสนา
โครงการจตดนกทรรศการเนพทองในวตนสสาคตญทางพระพยทธศาสนา
โครงการกกจกรรมเผยแผสองครความรสหเนพทองในวตนสสาคตญทางพระพยทธศาสนา
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ประเดดนยยทธศาสตรรทท ๔
พตฒนางานสสงเสรกมพระพยทธศาสนาและทะนยบสารยงศกลปวตฒนธรรมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรตบทตชงในระดตบ
ชาตกและนานาชาตก
เปปาประสงคณทมท ๒

นวบตกรรมดผานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการบผรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธ
ศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกหสบงคม

ตตวชทชวตด
๑. จจานวนนวบตกรรมดผานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการบผรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธ
ศาสนาและทะนคศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกหสบงคม
กลยยทธร
๔.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการพบฒนานวบตกรรมโดยการบผรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนค
บจารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกหสบงคม
โครงการ/กกจกรรม
โครงการสพบสานศกลปวตฒนธรรมทหองถกทนใตห
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ประเดดนยยทธศาสตรรทท ๕
พตฒนาการบรกหารจตดการองครกรเชกงพยทธบสรณาการ
เปปาประสงคณทมท ๑

การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชผหลบกพระพคทธศาสนาบผรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห

ตตวชทชวตด
๑. ระดบบความสจาเรรจของการนจาหลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชผในการบรฑหารจบดการองคณกร
๒. ระดบบความสจาเรรจของการบรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล
๓. ระดบบความสจาเรรจของงานเปปนไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 12
๔. ระดบบความสจาเรรจของแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร
๕. รผอยละของการใชผจหายงบประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ
๖. ระดบบความพศงพอใจของบคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ
๗. ระดบบความสคขของบคคลากรในการปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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กลยยทธร
๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก การบรฑหารจบดการองคณกรใหผเปปนไปตามหลบกธรรมาภฑบาล
๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหารตฑดตามผลการดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนา
๕.๑.๔ กจากบบตฑดตามและประเมฑนผลการดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคนการ
บรฑหารจบดการองคณกร
๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหารจบดการดผานงบประมาณ
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
ยยทธศาสตรรทท ๑
พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

เปปาประสงครทท ๑
บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
โครงการ/กฏจกรรม

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

*หมายเหตย (สสวนงาน)
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ยยทธศาสตรรทท ๑
พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

เปปาประสงครทท ๑
บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
โครงการ/กฏจกรรม
๖๙๔ โครงการกฑจกรรมเสรฑมหลบกสสตร

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย
๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม
คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ
มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง
ชาตฑ(TQF:HEd)
๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ
เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน
การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

ตบวชทชวบด
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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๑
พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

เปปาประสงครทท ๑
บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
โครงการ/กฏจกรรม
๖๙๕ โครงการปฏฑบบตฑวฑปปสสนากบมมบฏฐานนฑสฑต

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย
๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม
คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ
มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง
ชาตฑ(TQF:HEd)

ตบวชทชวบด
๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ
ผสหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน
วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ
ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๑
พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

เปปาประสงครทท ๑
บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
โครงการ/กฏจกรรม
๗๑๔ โครงการตฑดตามผลบบณฑฑตทมทสดาเรรจการศศกษา

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย
๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม
คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ
มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง
ชาตฑ(TQF:HEd)
๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ
เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน
การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

ตบวชทชวบด
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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๑
พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

เปปาประสงครทท ๑
บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
โครงการ/กฏจกรรม
๗๑๕ โครงการเปปดโลกกวหางสรหางเสหนทางสสหอาชมพ

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย
๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม
คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ
มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง
ชาตฑ(TQF:HEd)
๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ
เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน
การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

ตบวชทชวบด
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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๑
พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

เปปาประสงครทท ๑
บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
โครงการ/กฏจกรรม
๗๑๗ โครงการพบฒนานฑสฑตในศตวรรษทมท ๒๑ และนโยบายฯ ๔.๐

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย
๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม
คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ
มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง
ชาตฑ(TQF:HEd)
๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ
เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน
การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

ตบวชทชวบด
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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๑
พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

เปปาประสงครทท ๑
บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
โครงการ/กฏจกรรม
๗๒๑ โครงการพบฒนาสหงเสรฑมสคขภาพนฑสฑต

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย
๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม
คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ
มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง
ชาตฑ(TQF:HEd)
๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ
เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน
การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

ตบวชทชวบด
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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๑
พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

เปปาประสงครทท ๑
บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
โครงการ/กฏจกรรม
๗๒๒ โครงการพบฒนาบบณฑฑตทมทพศงประสงคณ

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย
๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม
คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ
มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง
ชาตฑ(TQF:HEd)
๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ
เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน
การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

ตบวชทชวบด
๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ
ผสหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน
วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ
ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทดา
หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย
งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน
ทดาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๑
พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

เปปาประสงครทท ๑
บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
โครงการ/กฏจกรรม
๗๒๓ โครงการปฐมนฑเทศนฑสฑตกหอนเปปดภาคเรมยน

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย
๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม
คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ
มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง
ชาตฑ(TQF:HEd)
๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ
เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน
การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

ตบวชทชวบด
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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๑
พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

เปปาประสงครทท ๑
บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
โครงการ/กฏจกรรม
๑,๘๙ โครงการพบฒนาสหงเสรฑมสคขภาพนฑสฑต

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย
๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษาดดาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม
คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ
มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง
ชาตฑ(TQF:HEd)
๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน
จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ
เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน
การเรมยนรสหใหหสดาเรรจตามหลบกสสตร

ตบวชทชวบด
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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๑
พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

เปปาประสงครทท ๓
อาจารยณมมความรสหความเชมทยวชาญในศาสตรณและมมทบกษะในการจบดกระบวนการเรมยนรสหทมททบนสมบย
โครงการ/กฏจกรรม
๗๑๘ โครงการพบฒนาศบกยภาพบคคลากรสายวฑชาการ

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๒
พบฒนางานวฏจบยและนวบตกรรมใหหมทคยณภาพทบชงในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

เปปาประสงครทท ๒
ผลงานวฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบตกรรมไดหรบบการตมพฑมพณเผยแพรหทบทงในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
โครงการ/กฏจกรรม
๗๑๒ โครงการพบฒนาศบกยภาพบคคลากรสายวฑชาการดหานการวฑจบย
และงานสรหางสรรคณเพพทอสรหางองคณความรสห

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๓
พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

เปปาประสงครทท ๑
ผลงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
โครงการ/กฏจกรรม
๗๑๖ โครงการผลฑตตดาราและหนบงสพอทางวฑชาการ

๑,๙๔ โครงการอบรมธรรมแกหเยาวชนในสถานพฑนฑจ

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

๓.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบรฑการ
๓.๑.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทตอบสนองความตหองการ วฑชาการแกหสบงคมทมทมมผลความพศงพอใจ
ของชคมชนและยคทธศาสตรณของประเทศอยหาง ของผสหรบบ บรฑการในระดบบดม
มมสหวนรหวม
๓.๑.๒ จดานวนผลงานบรฑการวฑชาการแกห
สบงคมทมทไดหรบบการยกยหองหรพอการไดหรบบ
รางวบลในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
๓.๑.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทมมผลความพศงพอใจ
ของผสหรบบบรฑการในระดบบดม
๓.๑.๒ จดานวนผลงานบรฑการวฑชาการแกห
สบงคมทมทไดหรบบการยกยหองหรพอการไดหรบบ
รางวบลในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๓
พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

เปปาประสงครทท ๒
งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
โครงการ/กฏจกรรม
๗๒๔ โครงการจบดทดาวารสารวฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๗๓๑ โครงการเผยแผหธรรมทางสถานมวฑทยคโทรทบศนณ

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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
๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ
กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา
๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการวฑจบย
๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ
ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๓
พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

เปปาประสงครทท ๒
งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
โครงการ/กฏจกรรม
๗๓๒ โครงการบรฑการวฑชาการแกหชคมชมและสบงคม

๗๓๓ โครงการศาสนฑกสบมพบนธณระหวหางสถาบบนการศศกษา

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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
๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ
กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา
๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการวฑจบย
๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ
ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๓
พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

เปปาประสงครทท ๒
งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
โครงการ/กฏจกรรม
๗๓๔ โครงการธรรมสบญจรสสหพมทนหองชาวใตห

๗๓๖ โครงการอบรมศาสนพฑธมกร

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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
๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ
กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา
๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการวฑจบย
๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ
ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๓
พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

เปปาประสงครทท ๒
งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
โครงการ/กฏจกรรม
๗๓๗ โครงการจบดการความรสหเพพทอการเผยแผหพระพคทธศาสนา

๗๔๐ โครงการจบดนฑทรรศการเนพทองในวบนสดาคบญทางพระพคทธ
ศาสนา

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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
๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบ
กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา
๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคมทมทบสรณาการกบบการ
ทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๓
พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

เปปาประสงครทท ๒
งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบสรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
โครงการ/กฏจกรรม
๗๔๑ โครงการกฑจกรรมเผยแผหองคณความรสหเนพทองในวบนสดาคบญทาง
พระพคทธศาสนา

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๔
พบฒนางานสสงเสรฏมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศฏลปวบฒนธรรมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบทบชงในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ
เปปาประสงครทท ๒
นวบตกรรมดหานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการบสรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและ
บรฑการวฑชาการแกหสบงคม
โครงการ/กฏจกรรม
๗๔๓ โครงการสพบสานศฑลปวบฒนธรรมทหองถฑทนใตห

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

๔.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการพบฒนานวบต
กรรมโดยการบสรณาการงานสหงเสรฑมพระ
พคทธศาสนาและทะนคบดารคงศฑลปวบฒนธรรม
กบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการ
วฑชาการแกหสบงคม

๔.๒.๑ จดานวนนวบตกรรมดหานพระพคทธ
ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการ
บสรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนา
และทะนคศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยน
การสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกห
สบงคม

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

42

ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

*หมายเหตย (สสวนงาน)
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๖๙๒ โครงการจบดทดาแผนพบฒนา/งบประมาณ/แผนปฏฑบบตฑการ
ประจดาปป ครบทงทมท ๑

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด
การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

*หมายเหตย (สสวนงาน)
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๗๑๙ โครงการอบรมเสรฑมทบกษะวฑชาชมพเฉพาะสาขาวฑชา

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๗๒๐ โครงการพบฒนาบคคลากรตามแนวคฑดเศรษฐกฑจพอเพมยง

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ
๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา
พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ
หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน
องคณกร
การบรฑหารจบดการองคณกร
๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ
การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล
ธรรมาภฑบาล
๕.๑.๔ ระดบบความสดาเรรจของแผน
๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ
พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน
ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ การบรฑหารจบดการองคณกร
แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร
๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ
๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ
บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ
ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน
ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน
การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๗๒๕ พบฒนาองคณกรดหานการจบดการความรสห (KM)

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย
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

ตบวชทชวบด
๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา
หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน
การบรฑหารจบดการองคณกร
๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ
บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ
๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน
การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๗๒๖ โครงการใหหความรสหการประกบนคคณภาพการศศกษาแกห
บคคลากรและนฑสฑต

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

49

ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด
การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

*หมายเหตย (สสวนงาน)
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๗๔๒ โครงการวบฒนธรรมสบญจรไทย + อาเซมยน

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด
การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

*หมายเหตย (สสวนงาน)
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๗๔๔ โครงการวบนบสรพาจารยณ

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๗๔๕ โครงการทดาสามมจฑกรรม

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย
๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ
พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ
องคณกร
๕.๑.๔ กดากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ
ดดาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ
แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร
๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ
ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห
ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

ตบวชทชวบด
การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา
หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน
การบรฑหารจบดการองคณกร
๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ
บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ
๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน
การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๗๔๖ โครงการเทศนณมหาชาตฑประจดาปป

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด
การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

*หมายเหตย (สสวนงาน)
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๗๔๗ โครงการทอดผหาปปาประจดาปป

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๗๔๘ โครงการวฑถมไทย วฑถมพคทธ

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ
๕.๑.๑ ระดบบความสดาเรรจของการนดา
พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ
หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน
องคณกร
การบรฑหารจบดการองคณกร
๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก ๕.๑.๒ ระดบบความสดาเรรจของการ
การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล
ธรรมาภฑบาล
๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ
๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหเทคโนโลยม บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ
สารสนเทศเพพทอการบรฑหารจบดการองคณกร
๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน
๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรสหและ
การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรสห
ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๑,๔๓ โครงการแนะแนวนวบตกรรมทางการศศกษา สสหไทยแลนดณ
๔.๐

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด
การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

*หมายเหตย (สสวนงาน)

60

ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๑,๙๓ โครงการพบฒนาบคคลากรสายปฏฑบบตฑการ

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด
การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

*หมายเหตย (สสวนงาน)

62

ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม
๑,๙๓ โครงการพบฒนาระบบขหอมสลสารสนเทศเพพทอใชหบรฑหารและ
พบฒนาการเรมยนรสหประจดาปปงบประมาณ ๒๕๖๒

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด

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

*หมายเหตย (สสวนงาน)
วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรทท ๕
พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

เปปาประสงครทท ๑
การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบสรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
โครงการ/กฏจกรรม

กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

ตบวชทชวบด
การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

*หมายเหตย (สสวนงาน)
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สจวนงาน มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย
ททท

โครงการ

๑) พบฒนาบบณฑบตใหดมทคจณภาพ
๑

โครงการกกจกรรมเสรกมหลลกสสตร

ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม
การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๒
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มท.ค. เม.ย. พ.ค. มบ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายไดด

852,340

0

852,340

92,340

0

92,340

สจวนงาน

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๒

โครงการปฏกบลตกวกปปสสนากลมมลฏฐานนกสกต

150,000

0

150,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๓

โครงการตกดตามผลบลณฑกตทนทสสาเรรจการศศกษา

50,000

0

50,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๔

โครงการเปปดโลกกววางสรวางเสวนทางสสสอาชนพ

100,000

0

100,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๕

โครงการพลฒนานกสกตในศตวรรษทนท ๒๑ และ

100,000

0

100,000

ปปตตานน

นโยบายฯ ๔.๐
๖

โครงการพลฒนาศลกยภาพบบคลากรสาย

100,000

0

100,000

โครงการพลฒนาสสงเสรกมสบขภาพนกสกต

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

วกชาการ
๗

วกทยาลลยสงฆฆ

80,000

0

80,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สจวนงาน มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย
ททท
๘

โครงการ
โครงการพลฒนาบลณฑกตทนทพศงประสงคฆ

ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน
50,000

รวม
การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๒
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มท.ค. เม.ย. พ.ค. มบ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายไดด
0

50,000

สจวนงาน
วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๙

โครงการปฐมนกเทศนกสกตกสอนเปปดภาคเรนยน

50,000

0

50,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๑๐

โครงการพลฒนาสสงเสรกมสบขภาพนกสกต

80,000

0

80,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๒) พบฒนางานวบจบยและนวบตกรรมใหดมทคจณภาพ
ทบทงในระดบบชาตบและนานาชาตบ

140,000

0

140,000

๑

140,000

0

140,000

โครงการพลฒนาศลกยภาพบบคลากรสาย
วกชาการดวานการวกจลย และงานสรวางสรรคฆเพพทอ
สรวางองคฆความรสว

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สจวนงาน มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย
ททท

โครงการ

๓) พบฒนางานบรบการวบชาการแกจสบงคมใหดมท
คจณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตบและนานา
ชาตบ
๑

โครงการผลกตตสาราและหนลงสพอทางวกชาการ

ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม
การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๒
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มท.ค. เม.ย. พ.ค. มบ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายไดด

1,462,340

0

1,462,340

140,000

0

140,000

สจวนงาน

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๒

โครงการจลดทสาวารสารวกทยาลลยสงฆฆปปตตานน

80,000

0

80,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๓

โครงการเผยแผสธรรมทางสถานนวกทยบโทรทลศนฆ

100,000

0

100,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๔

โครงการบรกการวกชาการแกสชบมชมและสลงคม

150,000

0

150,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๕

โครงการศาสนกกสลมพลนธฆระหวสางสถาบลนการ

150,000

0

150,000

ปปตตานน

ศศกษา
๖

โครงการธรรมสลญจรสสสพนทนวองชาวใตว

วกทยาลลยสงฆฆ

150,000

0

150,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สจวนงาน มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย
ททท

โครงการ

๗

โครงการอบรมศาสนพกธนกร

ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน
150,000

รวม
การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๒
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มท.ค. เม.ย. พ.ค. มบ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายไดด
0

150,000

สจวนงาน
วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๘

โครงการจลดการความรสวเพพทอการเผยแผสพระ

100,000

0

100,000

ปปตตานน

พบทธศาสนา
๙

โครงการจลดนกทรรศการเนพทองในวลนสสาคลญทาง

92,340

0

92,340

โครงการกกจกรรมเผยแผสองคฆความรสวเนพทองใน

200,000

0

200,000

โครงการอบรมธรรมแกสเยาวชนในสถานพกนกจ

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

วลนสสาคลญทางพระพบทธศาสนา
๑๑

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

พระพบทธศาสนา
๑๐

วกทยาลลยสงฆฆ

150,000

0

150,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๔) พบฒนางานสจงเสรบมพระพจทธศาสนาและทะนจ
บจารจงศบลปวบฒนธรรมใหดมทคจณภาพ เปปนทททยอมรบบ
ทบทงในระดบบชาตบและนานาชาตบ

120,000

0

120,000

๑

120,000

0

120,000

โครงการสพบสานศกลปวลฒนธรรมทวองถกทนใตว

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สจวนงาน มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย
ททท

โครงการ

๕) พบฒนาการบรบหารจบดการองคคกรเชบงพจทธ
บบรณาการ
๑

โครงการจลดทสาแผนพลฒนา/งบประมาณ/แผน

ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม
การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๒
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มท.ค. เม.ย. พ.ค. มบ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายไดด

1,450,000

0

1,450,000

100,000

0

100,000

โครงการอบรมเสรกมทลกษะวกชาชนพเฉพาะ

100,000

0

100,000

โครงการพลฒนาบบคลากรตามแนวคกด

80,000

0

80,000

พลฒนาองคฆกรดวานการจลดการความรสว (KM)

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

เศรษฐกกจพอเพนยง
๔

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

สาขาวกชา
๓

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

ปฏกบลตกการประจสาปป ครลรงทนท ๑
๒

สจวนงาน

50,000

0

50,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๕

โครงการใหวความรสวการประกลนคบณภาพการ

50,000

0

50,000

ปปตตานน

ศศกษาแกสบบคลากรและนกสกต
๖

โครงการวลฒนธรรมสลญจรไทย + อาเซนยน

วกทยาลลยสงฆฆ

250,000

0

250,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๗

โครงการวลนบสรพาจารยฆ

100,000

0

100,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สจวนงาน มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย
ททท
๘

ประเภทงบประมาณ

โครงการ

แผจนดบน
100,000

โครงการทสาสามนจกกรรม

รวม
การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๒
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มท.ค. เม.ย. พ.ค. มบ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายไดด
0

100,000

สจวนงาน
วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๙

100,000

โครงการเทศนฆมหาชาตกประจสาปป

0

100,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๑๐

100,000

โครงการทอดผวาปปาประจสาปป

0

100,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๑๑

100,000

โครงการวกถนไทย วกถนพบทธ

0

100,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๑๒

โครงการแนะแนวนวลตกรรมทางการศศกษา สสส

120,000

0

120,000

ปปตตานน

ไทยแลนดฆ ๔.๐
๑๓

วกทยาลลยสงฆฆ

โครงการพลฒนาบบคลากรสายปฏกบลตกการ

80,000

0

80,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน

๑๔

โครงการพลฒนาระบบขวอมสลสารสนเทศเพพทอใชว
บรกหารและพลฒนาการเรนยนรสวประจสาปปงบ
ประมาณ ๒๕๖๒

รวม

120,000

0

120,000

วกทยาลลยสงฆฆ
ปปตตานน
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รายงานงบประมาณรายโครงการ/กกจกรรม ปปการศศกษา 2562
มหาวกทยาลลยมหาจจฬาลงกรณราชวกทยาลลย
วกทยาลลยสงฆฆปปตตานน
โครงการ / กกจกรรม

งบ
ทนทตลตง

งบ
ทนทใชชไป

งบ
คงเหลลอ

หนนวยงาน

1. โครงการจจดททาแผนพจฒนา/งบประมาณ/
แผนปฏฏบจตฏการประจทาปป ครจรงททท ๑
2. โครงการกฏจกรรมเสรฏมหลจกสสตร

100,000.00

100,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

92,340.00

76,380.00

15,960.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

3. โครงการปฏฏบจตฏวฏปปสสนากจมมจฏฐานนฏสฏต

150,000.00

150,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

4. โครงการพจฒนาศจกยภาพบบคลากรสาย
วฏชาการดดานการวฏจจย และงานสรดางสรรคฆเพพทอ
สรดางองคฆความรสด
5. โครงการตฏดตามผลบจณฑฏตทททสทาเรรจการ
ศศกษา
6. โครงการเปปดโลกกวดางสรดางเสดนทางสสส
อาชทพ
7. โครงการผลฏตตทาราและหนจงสพอทาง
วฏชาการ
8. โครงการพจฒนานฏสฏตในศตวรรษททท ๒๑
และนโยบายฯ ๔.๐
9. โครงการพจฒนาศจกยภาพบบคลากรสาย
วฏชาการ
10. โครงการอบรมเสรฏมทจกษะวฏชาชทพเฉพาะ
สาขาวฏชา
11. โครงการพจฒนาบบคลากรตามแนวคฏด
เศรษฐกฏจพอเพทยง
12. โครงการพจฒนาสสงเสรฏมสบขภาพนฏสฏต

140,000.00

140,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

50,000.00

50,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

100,000.00

87,000.00

13,000.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

140,000.00

140,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

100,000.00

50,000.00

50,000.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

100,000.00

95,586.00

4,414.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

100,000.00

100,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

80,000.00

80,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

80,000.00

80,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

13. โครงการพจฒนาบจณฑฏตทททพศงประสงคฆ

50,000.00

0.00

50,000.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

14. โครงการปฐมนฏเทศนฏสฏตกสอนเปปดภาค
เรทยน
15. โครงการจจดททาวารสารวฏทยาลจยสงฆฆ
ปปตตานท

50,000.00

50,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

80,000.00

80,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

ระบบจจดททาแผนอองระบบประกจน

03/06/2020

หนนา 1 / 3
16:08

วกทยาลลยสงฆฆปปตตานน
โครงการ / กกจกรรม

งบ
ทนทตลตง

งบ
ทนทใชชไป
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งบ
คงเหลลอ

หนนวยงาน

50,000.00

50,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

50,000.00

50,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

100,000.00

100,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

150,000.00

80,000.00

70,000.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

150,000.00

150,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

150,000.00

150,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

22. โครงการอบรมศาสนพฏธทกร

150,000.00

150,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

23. โครงการจจดการความรสดเพพทอการเผยแผส
พระพบทธศาสนา
24. โครงการจจดนฏทรรศการเนพทองในวจนสทาคจญ
ทางพระพบทธศาสนา
25. โครงการกฏจกรรมเผยแผสองคฆความรสดเนพทอง
ในวจนสทาคจญทางพระพบทธศาสนา
26. โครงการวจฒนธรรมสจญจรไทย + อา
เซทยน
27. โครงการสพบสานศฏลปวจฒนธรรมทดองถฏทน
ใตด
28. โครงการวจนบสรพาจารยฆ

100,000.00

100,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

92,340.00

92,340.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

200,000.00

200,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

250,000.00

250,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

120,000.00

118,930.00

1,070.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

100,000.00

100,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

29. โครงการททาสามทจฏกรรม

100,000.00

100,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

30. โครงการเทศนฆมหาชาตฏประจทาปป

100,000.00

100,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

31. โครงการทอดผดาปปาประจทาปป

100,000.00

100,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

32. โครงการวฏถทไทย วฏถทพบทธ

100,000.00

100,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

33. โครงการแนะแนวนวจตกรรมทางการ
ศศกษา สสสไทยแลนดฆ ๔.๐
34. โครงการพจฒนาสสงเสรฏมสบขภาพนฏสฏต

120,000.00

120,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

80,000.00

80,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

35. โครงการพจฒนาบบคลากรสายปฏฏบจตฏการ

80,000.00

80,000.00

0.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

36. โครงการพจฒนาระบบขดอมสลสารสนเทศ

120,000.00

92,000.00

28,000.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

16. พจฒนาองคฆกรดดานการจจดการความรสด
(KM)
17. โครงการใหดความรสดการประกจนคบณภาพ
การศศกษาแกสบบคลากรและนฏสฏต
18. โครงการเผยแผสธรรมทางสถานทวฏทยบ
โทรทจศนฆ
19. โครงการบรฏการวฏชาการแกสชบมชมและ
สจงคม
20. โครงการศาสนฏกสจมพจนธฆระหวสางสถาบจน
การศศกษา
21. โครงการธรรมสจญจรสสสพทนดองชาวใตด

ระบบจจดททาแผนอองระบบประกจน

03/06/2020

หนนา 2 / 3
16:08

วกทยาลลยสงฆฆปปตตานน
งบ
ทนทตลตง

โครงการ / กกจกรรม

เพพทอใชดบรฏหารและพจฒนาการเรทยนรสดประจทาปป
งบประมาณ ๒๕๖๒
37. โครงการอบรมธรรมแกสเยาวชนในสถาน
พฏนฏจ

รวม
ระบบจจดททาแผนอองระบบประกจน

150,000.00

งบ
ทนทใชชไป

146,500.00

4,024,680.00 3,788,736.00
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งบ
คงเหลลอ

หนนวยงาน

3,500.00 วฏทยาลจยสงฆฆปปตตานท

235,944.00
03/06/2020

หนนา 3 / 3
16:08
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รายงานแสดงกกจกรรมตามยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร
ปปการศศกษา 2562
ยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร / กกจกรรม

งบประมาณ

จจานวน

( บาท )

กกจกรรม

ยยทธศาสตรรทท 1. พพฒนาบพณฑกตใหหมทคยณภาพ

10

เปปาประสงครทท 1.1 บพณฑกตมทคยณลพกษณะตามนวลพกษณร และกรอบมาตรฐานคยณวยฒกระดพบอยดม
ศศกษาแหหงชาตก (TQF:HEd)
1. โครงการตตดตามผลบบณฑตตทททสสาเรรจการศศกษา ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

10
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

เปปาประสงครทท 1.3 อาจารยรมทความรรหความเชททยวชาญในศาสตรรและมททพกษะในการจพดกระบวน
การเรทยนรรหทททพนสมพย
1. โครงการพบฒนาศบกยภาพบสคลากรสายวตชาการ ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

1
100,000.00

ยยทธศาสตรรทท 2. พพฒนางานวกจพยและนวพตกรรมใหหมทคยณภาพทพทงในระดพบชาตกและนานาชาตก

1

เปปาประสงครทท 2.2 ผลงานวกจพย งานสรหางสรรครและนวพตกรรมไดหรพบการตทพกมพรเผยแพรหทพทงใน
ระดพบชาตกและนานาชาตก
1. โครงการพบฒนาศบกยภาพบสคลากรสายวตชาการดวานการวตจบย และงานสรวางสรรคคเพพทอสรวาง
องคคความรสว ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

1
140,000.00
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รายงานแสดงกกจกรรมตามยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร
ปปการศศกษา 2562
ยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร / กกจกรรม

ยยทธศาสตรรทท 3. พพฒนางานบรกการวกชาการแกหสพงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรพบในระดพบชาตก
และนานาชาตก
เปปาประสงครทท 3.1 ผลงานบรกการวกชาการแกหสพงคมมทคยณภาพ เปปนทททยอมรพบในระดพบชาตกและ
นานาชาตก
1. โครงการอบรมธรรมแกสเยาวชนในสถานพตนตจ ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )
2. โครงการผลตตตสาราและหนบงสพอทางวตชาการ ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

เปปาประสงครทท 3.2 งานบรกการวกชาการแกหสพงคมบรรณาการกพบการเรทยนการสอน การวกจพยและ
ทะนยบจารยงศกลปวพฒนธรรม
1. โครงการจบดทสาวารสารวตทยาลบยสงฆคปปตตานท ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

งบประมาณ

จจานวน

( บาท )

กกจกรรม

2
2
150,000.00
140,000.00
9
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 )
7. โครงการกตจกรรมเผยแผสองคคความรสวเนพทองในวบนสสาคบญทางพระพสทธศาสนา ( นายรบงสรรคค
วบฒนาชบยวณตช )
8. โครงการธรรมสบญจรสสสพทนวองชาวใตว ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

92,340.00
200,000.00

9. โครงการอบรมศาสนพตธทกร ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

150,000.00

ยยทธศาสตรรทท 4. พพฒนางานสหงเสรกมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศกลปวพฒนธรรมใหหมท
คยณภาพ เปปนทททยอมรพบทพทงในระดพบชาตกและนานาชาตก
เปปาประสงครทท 4.2 นวพตกรรมดหานพระพยทธศาสนาและศกลปวพฒนธรรมทททเกกดจากการบรรณาการ
งานสหงเสรกมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศกลปวพฒนธรรมกพบการเรทยนการสอน การวกจพยและ
บรกการวกชาการแกหสพงคม
1. โครงการสพบสานศตลปวบฒนธรรมทวองถตทนใตว ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

150,000.00
2
2

120,000.00
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รายงานแสดงกกจกรรมตามยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร
ปปการศศกษา 2562
ยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร / กกจกรรม

งบประมาณ

จจานวน

( บาท )

กกจกรรม

ยยทธศาสตรรทท 5. พพฒนาการบรกหารจพดการองครกรเชกงพยทธบรรณาการ

14

เปปาประสงครทท 5.1 การบรกหารจพดการองครกรโดยใชหหลพกพระพยทธศาสนาบรรณาการกพบการ
บรกหารจพดการสมพยใหมห
1. โครงการทอดผวาปปาประจสาปป ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

14
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 )
8. โครงการพบฒนาบสคลากรตามแนวคตดเศรษฐกตจพอเพทยง ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

50,000.00

9. โครงการแนะแนวนวบตกรรมทางการศศกษา สสสไทยแลนดค ๔.๐ ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช
)
10. พบฒนาองคคกรดวานการจบดการความรสว (KM) ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

120,000.00

11. โครงการเทศนคมหาชาตตประจสาปป ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

100,000.00

12. โครงการพบฒนาระบบขวอมสลสารสนเทศเพพทอใชวบรตหารและพบฒนาการเรทยนรสวประจสาปปงบ
ประมาณ ๒๕๖๒ ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )
13. โครงการจบดทสาแผนพบฒนา/งบประมาณ/แผนปฏตบบตตการประจสาปป ครบรงททท ๑ ( นายรบงสรรคค
วบฒนาชบยวณตช )
14. โครงการวบนบสรพาจารยค ( นายรบงสรรคค วบฒนาชบยวณตช )

120,000.00

80,000.00

50,000.00

100,000.00
100,000.00
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แบบสรจปผลการดดาเนวนงานตามแผนปฏวบลตวการประจดาปปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1-2 (ต.ค. 2561 - มม.ค. 2562)
มหาววทยาลลยมหาจจฬาลงกรณราชววทยาลลย
ผลการดดาเนวนการ
ลดาดลบ

ชชชอโครงการ

ทมช

วลตถจ

ผล

ตลวชมชวลด

ประ

สลมฤทธวธ

ตาม

สงคฆ

วลตถจ

แผนฯ

ประ

12

สงคฆ

ตลวชมชวลดเชวงปรวมาณ

ผลผลวต *

ลลกษณะ
โครงการ

ตลวชมชวลดเชวงคจณภาพ

ตลวชมชวลดเชวงเวลา
โครงการ

จดานวน

จดานวน

ความพพงพอใจ

ผผผเขผารรวม

ครลชงทมช

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

จลด

โครงการ

(คน)

(ครลชง)

(รผอยละ)

(รผอยละ)

280

0

100

100

แลผวเสรรจ
ตามเวลาทมช

กดาหนดวลน
ว/ด/ป

ชชชอ คน ทมช

สรวนกลาง/

รลบผวดชอบ/

ววทยาเขต/

วข.,วส.

ววทยาลลยสงฆฆ

0

พระครรสสวรรณสส

วฏทยาลบยสงฆฆ
ปปตตานน

งบประมาณ 2562

ว/ด/ป

กดาหนด
เรวชมตผน

สวชนสจด

ในงบ

นอกงบ

ยจทธศาสตรฆทมช 1 พลฒนาบลณฑวตใหผมมคจณภาพ
1

โครงการปฏฏบบตฏวฏปปสสนา
กบมมบฏฐานนฏสฏต

0

0.00%

1.1.1

2, 3

โครงการจบในปป
งบประมาณ

แผน

12/03/2562 31/03/2562

150,000

ผล

280

0

100

0

12/03/2562 31/03/2562

150,000

0

ตาลบงการ ดร.

โครงการจบในปป

แผน

16

0

100

100

01/01/2562 30/12/2562

80,000

0

นายรบงสรรคฆ

วฏทยาลบยสงฆฆ

งบประมาณ

ผล

16

0

100

0

01/01/2562 30/12/2562

80,000

0

วบฒนาชบยวณฏช

ปปตตานน

โครงการจบในปป

แผน

235

0

100

100

18/02/2562 18/02/2562

92,340

0

พระครรสสตกฏจ

วฏทยาลบยสงฆฆ

งบประมาณ

ผล

235

0

100

0

18/02/2562 18/02/2562

92,340

0

สโมสร

ปปตตานน

โครงการจบในปป

แผน

340

0

100

100

10/12/2561 13/07/2562

150,000

ยจทธศาสตรฆทมช 3 พลฒนางานบรวการววชาการแกรสลงคมใหผมมคจณภาพ เปปนทมชยอมรลบในระดลบชาตวและนานาชาตว
2

3
4

โครงการจบดททาวารสารวฏทยาลบย
สงฆฆปปตตานน

3

โครงการจบดนฏทรรศการเนนนองใน
วบนสทาคบญทางพระพสทธศาสนา

0

โครงการบรฏการวฏชาการแกกชสม
ชมและสบงคม

3

0.00%

3.2.1,

-

3.2.2,
3.2.3
0.00%

3.2.1,

1

3.2.3
0.00%

3.2.1,
3.2.2,
3.2.3

2, 3, 4

งบประมาณ

ผล

340

0

100

* คดาวรา "ผลผลวต" หมายถพง 4 ผลผลวตเทรานลชน คชอ 1.ผผผสดาเรรจการศพกษาดผานสลงคมศาสตรฆ 2.ผลงานการใหผบรวการววชาการ 3.ผลงานทดานจบดารจงศวลปวลฒนธรรม 4.ผลงานววจลยเพชชอสรผางองคฆความรผผ

0

10/12/2561 13/07/2562

150,000

0 นางสาวภมรรบตนฆ
0

ชสมภรประวฏโร

วฏทยาลบยสงฆฆ
ปปตตานน
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ผลการดดาเนวนการ
ลดาดลบ

ชชชอโครงการ

ทมช

วลตถจ

ผล

ตลวชมชวลด

ประ

สลมฤทธวธ

ตาม

สงคฆ

วลตถจ

แผนฯ

ประ

12

สงคฆ

5
6

7

8

โครงการผลฏตตทาราและหนบงสนอ
ทางวฏชาการ

3

โครงการเผยแผกธรรมทางสถานน
วฏทยสโทรทบศนฆ

4

โครงการศาสนฏกสบมพบนธฆระหวกาง
สถาบบนการศศกษา

3

โครงการอบรมธรรมแกกเยาวชน
ในสถานพฏนฏจ

3

0.00%

3.1.1,

ตลวชมชวลดเชวงปรวมาณ

ผลผลวต *

โครงการ

2

3.1.2
0.00%

3.2.1,

ลลกษณะ

-

3.2.2,
3.2.1,

1

3.2.2,
3.1.1,

2

โครงการ

จดานวน

จดานวน

ความพพงพอใจ

ผผผเขผารรวม

ครลชงทมช

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

จลด

โครงการ

(คน)

(ครลชง)

(รผอยละ)

(รผอยละ)

แลผวเสรรจ
ตามเวลาทมช

กดาหนดวลน
ว/ด/ป

งบประมาณ 2562

ว/ด/ป

กดาหนด
เรวชมตผน

สวชนสจด

ในงบ

ชชชอ คน ทมช

สรวนกลาง/

รลบผวดชอบ/

ววทยาเขต/

วข.,วส.

ววทยาลลยสงฆฆ

นอกงบ

แผน

3

0

100

100

01/01/2562 10/09/2562

140,000

0

ดร.จฏตตฆ นฏล

วฏทยาลบยสงฆฆ

งบประมาณ

ผล

3

0

100

0

01/01/2562 10/09/2562

140,000

0

วฏเชนยร

ปปตตานน

โครงการจบในปป

แผน

100

0

100

100

01/10/2561 30/09/2562

100,000

0

พระมหาวฏเชนยร

วฏทยาลบยสงฆฆ
ปปตตานน

งบประมาณ

ผล

100

0

100

0

01/10/2561 30/09/2562

100,000

0

วชฏรธมมโม

โครงการจบในปป

แผน

200

0

100

100

03/11/2561 04/11/2561

150,000

0

นายจารศก ศฏรฏนส

วฏทยาลบยสงฆฆ

งบประมาณ

ผล

200

0

100

0

03/11/2561 04/11/2561

150,000

0

พงศฆ

ปปตตานน

โครงการตกอเนนนอง

แผน

35

0

100

0

07/12/2561 13/09/2562

150,000

0

พระมหาสมคฏด

วฏทยาลบยสงฆฆ
ปปตตานน

3.2.3
0.00%

ตลวชมชวลดเชวงเวลา

โครงการจบในปป

3.2.3
0.00%

ตลวชมชวลดเชวงคจณภาพ

3.1.2

ผล

35

0

100

0

07/12/2561 13/09/2562

150,000

0

สมมปนมโน

โครงการจบในปป

แผน

35

0

100

100

17/12/2561 21/12/2561

100,000

0

นายรบงสรรคฆ

วฏทยาลบยสงฆฆ

งบประมาณ

ผล

35

0

100

0

17/12/2561 21/12/2561

100,000

0

วบฒนาชบยวณฏช

ปปตตานน

ยจทธศาสตรฆทมช 5 พลฒนาการบรวหารจลดการองคฆกรเชวงพจทธบผรณาการ
9

โครงการจบดททาแผนพบฒนา/งบ
ประมาณ/แผนปฏฏบบตฏการ
ประจทาปป ครบรงทนน ๑

5

0.00%

5.1.1,
5.1.2,
5.1.3,

-

5.1.4,
5.1.5,
5.1.6,

* คดาวรา "ผลผลวต" หมายถพง 4 ผลผลวตเทรานลชน คชอ 1.ผผผสดาเรรจการศพกษาดผานสลงคมศาสตรฆ 2.ผลงานการใหผบรวการววชาการ 3.ผลงานทดานจบดารจงศวลปวลฒนธรรม 4.ผลงานววจลยเพชชอสรผางองคฆความรผผ
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ผลการดดาเนวนการ
ลดาดลบ

ชชชอโครงการ

ทมช

วลตถจ

ผล

ตลวชมชวลด

ประ

สลมฤทธวธ

ตาม

สงคฆ

วลตถจ

แผนฯ

ประ

12

สงคฆ

ตลวชมชวลดเชวงปรวมาณ

ผลผลวต *

ลลกษณะ

ตลวชมชวลดเชวงคจณภาพ

ตลวชมชวลดเชวงเวลา
โครงการ

ชชชอ คน ทมช

สรวนกลาง/

รลบผวดชอบ/

ววทยาเขต/

วข.,วส.

ววทยาลลยสงฆฆ

0

พระมหามารสต

วฏทยาลบยสงฆฆ

120,000

0

ธมมมธนโร

ปปตตานน

09/02/2562 10/02/2562

80,000

0

นายกทาพนธฆ

วฏทยาลบยสงฆฆ

0

09/02/2562 10/02/2562

80,000

0

พรหมมณน

ปปตตานน

100

0

17/01/2562 18/01/2562

80,000

0

นายรบงสรรคฆ

วฏทยาลบยสงฆฆ

100

0

17/01/2562 18/01/2562

80,000

0

วบฒนาชบยวณฏช

ปปตตานน

จดานวน

จดานวน

ความพพงพอใจ

ผผผเขผารรวม

ครลชงทมช

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

จลด

โครงการ

(คน)

(ครลชง)

(รผอยละ)

(รผอยละ)

แผน

30

0

100

100

08/11/2561 09/03/2562

120,000

ผล

30

0

100

0

08/11/2561 09/03/2562

โครงการจบในปป

แผน

125

0

100

100

งบประมาณ

ผล

125

0

100

โครงการจบในปป

แผน

36

0

งบประมาณ

ผล

36

0

โครงการ

แลผวเสรรจ
ตามเวลาทมช

กดาหนดวลน
ว/ด/ป

งบประมาณ 2562

ว/ด/ป

กดาหนด
เรวชมตผน

สวชนสจด

ในงบ

นอกงบ

5.1.7

10

โครงการแนะแนวนวบตกรรมทาง
การศศกษา สรกไทยแลนดฆ ๔.๐

5

0.00%

5.1.1,

1, 2

โครงการตกอเนนนอง

5.1.2,
5.1.3,
5.1.4,
5.1.5,
5.1.6,
5.1.7

11

โครงการพบฒนาบสคลากรตาม
แนวคฏดเศรษฐกฏจพอเพนยง

0

0.00%

5.1.1,

1

5.1.2,
5.1.4,
5.1.6,
5.1.7

12

โครงการพบฒนาบสคลากรสาย
ปฏฏบบตฏการ

2

0.00%

5.1.1,
5.1.2,
5.1.3,

1

5.1.4,
5.1.5,
* คดาวรา "ผลผลวต" หมายถพง 4 ผลผลวตเทรานลชน คชอ 1.ผผผสดาเรรจการศพกษาดผานสลงคมศาสตรฆ 2.ผลงานการใหผบรวการววชาการ 3.ผลงานทดานจบดารจงศวลปวลฒนธรรม 4.ผลงานววจลยเพชชอสรผางองคฆความรผผ
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ผลการดดาเนวนการ
ลดาดลบ

ชชชอโครงการ

ทมช

วลตถจ

ผล

ตลวชมชวลด

ประ

สลมฤทธวธ

ตาม

สงคฆ

วลตถจ

แผนฯ

ประ

12

สงคฆ

ตลวชมชวลดเชวงปรวมาณ

ผลผลวต *

ลลกษณะ
โครงการ

ตลวชมชวลดเชวงคจณภาพ

ตลวชมชวลดเชวงเวลา
โครงการ

จดานวน

จดานวน

ความพพงพอใจ

ผผผเขผารรวม

ครลชงทมช

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

จลด

โครงการ

(คน)

(ครลชง)

(รผอยละ)

(รผอยละ)

แลผวเสรรจ
ตามเวลาทมช

กดาหนดวลน
ว/ด/ป

งบประมาณ 2562

ว/ด/ป

กดาหนด
เรวชมตผน

สวชนสจด

ในงบ

ชชชอ คน ทมช

สรวนกลาง/

รลบผวดชอบ/

ววทยาเขต/

วข.,วส.

ววทยาลลยสงฆฆ

นอกงบ

5.1.6,
5.1.7

13

โครงการพบฒนาระบบขขอมรล
สารสนเทศเพนนอใชขบรฏหารและ
พบฒนาการเรนยนรรขประจทาปปงบ
ประมาณ ๒๕๖๒

1

0.00%

5.1.1,

1

5.1.2,

โครงการจบในปป

แผน

1

0

100

0

01/02/2562 31/07/2562

120,000

0

พระมหาสมสหฆ

วฏทยาลบยสงฆฆ

งบประมาณ

ผล

1

0

100

0

01/02/2562 31/07/2562

120,000

0

อนบนตฆ อฏนมทวนโร

ปปตตานน

โครงการจบในปป

แผน

36

0

100

100

21/02/2562 22/02/2562

50,000

0

พระมหานพดล

วฏทยาลบยสงฆฆ

0

สสจฏณโณ

ปปตตานน

5.1.3,
5.1.4,
5.1.5,
5.1.6,
5.1.7

14

พบฒนาองคฆกรดขานการจบดการ
ความรรข (KM)

0

0.00%

5.1.1,
5.1.6,
5.1.7

1

งบประมาณ

ผล

36

0

100

* คดาวรา "ผลผลวต" หมายถพง 4 ผลผลวตเทรานลชน คชอ 1.ผผผสดาเรรจการศพกษาดผานสลงคมศาสตรฆ 2.ผลงานการใหผบรวการววชาการ 3.ผลงานทดานจบดารจงศวลปวลฒนธรรม 4.ผลงานววจลยเพชชอสรผางองคฆความรผผ

0

21/02/2562 22/02/2562

50,000

80

แบบสรจปผลการดดาเนวนงานตามแผนปฏวบลตวการประจดาปปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3-4 (เม.ย. 2562 - ก.ย. 2562)
มหาววทยาลลยมหาจจฬาลงกรณราชววทยาลลย
ผลการดดาเนวนการ
ลดาดลบ

ชชชอโครงการ

ทชช

วลตถจ

ผล

ตลวชชชวลด

ประ

สลมฤทธวธ

ตาม

สงคฆ

วลตถจ

แผนฯ

ประ

12

สงคฆ

ตลวชชชวลดเชวงปรวมาณ

ผลผลวต *

ลลกษณะ
โครงการ

ตลวชชชวลดเชวงคจณภาพ

ตลวชชชวลดเชวงเวลา
โครงการ

จดานวน

จดานวน

ความพพงพอใจ

ผผผเขผารรวม

ครลชงทชช

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

จลด

โครงการ

(คน)

(ครลชง)

(รผอยละ)

(รผอยละ)

318

0

100

100

แลผวเสรรจ
ตามเวลาทชช

กดาหนดวลน
ว/ด/ป

ชชชอ คน ทชช

สรวนกลาง/

รลบผวดชอบ/

ววทยาเขต/

วข.,วส.

ววทยาลลยสงฆฆ

0

นายชนกศรร ชส

วกทยาลลยสงฆร
ปปตตานน

งบประมาณ 2562

ว/ด/ป

กดาหนด
เรวชมตผน

สวชนสจด

ในงบ

นอกงบ

ยจทธศาสตรฆทช 1 พลฒนาบลณฑวตใหผมชคจณภาพ
1

โครงการกกจกรรมเสรกมหลลกสสตร

3

0.00%

1.1.1,

-

1.1.2,

โครงการจบในปป

แผน

25/09/2562 25/09/2562

92,340

งบประมาณ

ผล

283

0

100

0

25/09/2562 25/09/2562

92,340

0

เลลลอน

โครงการจบในปป

แผน

250

0

100

0

24/05/2562 25/05/2562

50,000

0

นายกฤตพจนร คง

วกทยาลลยสงฆร

งบประมาณ

ผล

250

0

100

0

24/05/2562 25/05/2562

50,000

0

สนพพทธ

ปปตตานน

โครงการจบในปป

แผน

200

0

100

100

15/06/2562 15/06/2562

50,000

0

นายนกเวศนร มณน

วกทยาลลยสงฆร

งบประมาณ

ผล

200

0

100

0

15/06/2562 15/06/2562

50,000

0

รลตนวงศร

ปปตตานน

1.1.3,
1.1.4

2

โครงการตกดตามผลบลณฑกตทนล
สสาเรรจการศศกษา

3

0.00%

1.1.1,

1

1.1.2,
1.1.3,
1.1.4

3

โครงการปฐมนกเทศนกสกตกกอนเปปด
ภาคเรนยน

3

0.00%

1.1.1,
1.1.2,
1.1.3,

1

1.1.4

* คดาวรา "ผลผลวต" หมายถพง 4 ผลผลวตเทรานลชน คชอ 1.ผผผสดาเรรจการศพกษาดผานสลงคมศาสตรฆ 2.ผลงานการใหผบรวการววชาการ 3.ผลงานทดานจบดารจงศวลปวลฒนธรรม 4.ผลงานววจลยเพชชอสรผางองคฆความรผผ
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ผลการดดาเนวนการ
ลดาดลบ

ชชชอโครงการ

ทชช

วลตถจ

ผล

ตลวชชชวลด

ประ

สลมฤทธวธ

ตาม

สงคฆ

วลตถจ

แผนฯ

ประ

12

สงคฆ

4

โครงการเปปดโลกกววางสรวางเสวน
ทางสสกอาชนพ

3

0.00%

1.1.1,

ตลวชชชวลดเชวงปรวมาณ

ผลผลวต *

ลลกษณะ
โครงการ

1

1.1.2,

ตลวชชชวลดเชวงคจณภาพ

ตลวชชชวลดเชวงเวลา
โครงการ

จดานวน

จดานวน

ความพพงพอใจ

ผผผเขผารรวม

ครลชงทชช

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

จลด

โครงการ

(คน)

(ครลชง)

(รผอยละ)

(รผอยละ)

แลผวเสรรจ
ตามเวลาทชช

กดาหนดวลน
ว/ด/ป

งบประมาณ 2562

ว/ด/ป

กดาหนด
เรวชมตผน

สวชนสจด

ในงบ

ชชชอ คน ทชช

สรวนกลาง/

รลบผวดชอบ/

ววทยาเขต/

วข.,วส.

ววทยาลลยสงฆฆ

นอกงบ

โครงการจบในปป

แผน

100

0

100

100

16/05/2562 16/05/2562

100,000

0

พระมหาเสาว

วกทยาลลยสงฆร

งบประมาณ

ผล

100

0

100

0

16/05/2562 16/05/2562

100,000

0

นลนทร สพภาจาโร

ปปตตานน

โครงการจบในปป

แผน

164

0

88

100

01/05/2562 30/05/2562

100,000

0 นางสาวภมรรลตนร

1.1.3,
1.1.4

5

โครงการพลฒนานกสกตในศตวรรษ
ทนล ๒๑ และนโยบายฯ ๔.๐

0

0.00%

1.1.1,

2, 3, 4

1.1.2,

งบประมาณ

ผล

145

0

100

0

01/05/2562 30/05/2562

100,000

โครงการจบในปป

แผน

30

0

100

100

19/07/2562 20/07/2562

งบประมาณ

ผล

30

0

100

0

โครงการจบในปป

แผน

1,200

0

100

งบประมาณ

ผล

1,200

0

โครงการจบในปป

แผน

1,200

0

1.1.3,

วกทยาลลยสงฆร

0

ชพมภสประวกโร

ปปตตานน

100,000

0

พระมหาสพชาตก

วกทยาลลยสงฆร

19/07/2562 20/07/2562

100,000

0

อนาลโย, ดร.

ปปตตานน

0

21/07/2562 21/07/2562

80,000

0

นายไชยยพทธร อกน

วกทยาลลยสงฆร

100

0

21/07/2562 21/07/2562

80,000

0

บลว

ปปตตานน

100

100

21/07/2562 21/07/2562

80,000

0

นายไชยยพทธร อกน

วกทยาลลยสงฆร

0

บลว

ปปตตานน

1.1.4

6

7

โครงการพลฒนาศลกยภาพ
บพคลากรสายวกชาการ

2

โครงการพลฒนาสกงเสรกมสพขภาพ
นกสกต

0

0.00%

1.3.1,

2

1.3.2,
1.3.3
0.00%

1.1.1,

1

1.1.2,
1.1.3,
1.1.4

8

โครงการพลฒนาสกงเสรกมสพขภาพ
นกสกต

3

0.00%

1.1.1,
1.1.2,
1.1.3,

1

งบประมาณ

ผล

1,200

0

100

* คดาวรา "ผลผลวต" หมายถพง 4 ผลผลวตเทรานลชน คชอ 1.ผผผสดาเรรจการศพกษาดผานสลงคมศาสตรฆ 2.ผลงานการใหผบรวการววชาการ 3.ผลงานทดานจบดารจงศวลปวลฒนธรรม 4.ผลงานววจลยเพชชอสรผางองคฆความรผผ

0

21/07/2562 21/07/2562

80,000

82

ผลการดดาเนวนการ
ลดาดลบ

ชชชอโครงการ

ทชช

วลตถจ

ผล

ตลวชชชวลด

ประ

สลมฤทธวธ

ตาม

สงคฆ

วลตถจ

แผนฯ

ประ

12

สงคฆ

ตลวชชชวลดเชวงปรวมาณ

ผลผลวต *

ลลกษณะ
โครงการ

ตลวชชชวลดเชวงคจณภาพ

ตลวชชชวลดเชวงเวลา
โครงการ

จดานวน

จดานวน

ความพพงพอใจ

ผผผเขผารรวม

ครลชงทชช

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

จลด

โครงการ

(คน)

(ครลชง)

(รผอยละ)

(รผอยละ)

แลผวเสรรจ
ตามเวลาทชช

กดาหนดวลน
ว/ด/ป

งบประมาณ 2562

ว/ด/ป

กดาหนด
เรวชมตผน

สวชนสจด

ในงบ

ชชชอ คน ทชช

สรวนกลาง/

รลบผวดชอบ/

ววทยาเขต/

วข.,วส.

ววทยาลลยสงฆฆ

นอกงบ

1.1.4

ยจทธศาสตรฆทช 2 พลฒนางานววจลยและนวลตกรรมใหผมชคจณภาพทลชงในระดลบชาตวและนานาชาตว
9

โครงการพลฒนาศลกยภาพ
บพคลากรสายวกชาการดวานการ
วกจลย และงานสรวางสรรครเพลลอ
สรวางองครความรสว

4

0.00%

2.2.1,

2, 3, 4

2.2.2

โครงการจบในปป

แผน

85

0

100

100

24/07/2562 26/07/2562

140,000

0

นางสาวปานวลลย

วกทยาลลยสงฆร

งบประมาณ

ผล

85

0

100

0

24/07/2562 26/07/2562

140,000

0

ศรนราม

ปปตตานน

แผน

300

0

100

100

30/07/2562 30/07/2562

200,000

0

พระครสสพวรรณสพ

วกทยาลลยสงฆร
ปปตตานน

ยจทธศาสตรฆทช 3 พลฒนางานบรวการววชาการแกรสลงคมใหผมชคจณภาพ เปปนทชชยอมรลบในระดลบชาตวและนานาชาตว
10

11

12

โครงการกกจกรรมเผยแผกองคร
ความรสวเนลลองในวลนสสาคลญทางพระ
พพทธศาสนา
โครงการจลดการความรสวเพลลอการ
เผยแผกพระพพทธศาสนา

3

โครงการธรรมสลญจรสสกพนลนวองชาว
ใตว

3

0.00%

3.2.1,

-

3.2.2,

โครงการจบในปป
งบประมาณ

ผล

300

0

100

0

30/07/2562 30/07/2562

200,000

0

ตาลลงการ, ดร.

โครงการจบในปป

แผน

300

0

100

100

30/07/2562 30/07/2562

100,000

0

พระมหาธนส

วกทยาลลยสงฆร

งบประมาณ

ผล

300

0

100

0

30/07/2562 30/07/2562

100,000

0

ชาครธมมโม

ปปตตานน

โครงการจบในปป

แผน

300

0

80

0

01/08/2562 01/08/2562

150,000

0

พระพลนธร

วกทยาลลยสงฆร

0

ธมมมวสโส

ปปตตานน

3.2.3
3

0.00%

3.2.1,

-

3.2.2,
3.2.3
0.00%

3.2.1,
3.2.2,
3.2.3

1

งบประมาณ

ผล

241

0

100

* คดาวรา "ผลผลวต" หมายถพง 4 ผลผลวตเทรานลชน คชอ 1.ผผผสดาเรรจการศพกษาดผานสลงคมศาสตรฆ 2.ผลงานการใหผบรวการววชาการ 3.ผลงานทดานจบดารจงศวลปวลฒนธรรม 4.ผลงานววจลยเพชชอสรผางองคฆความรผผ

0

01/08/2562 01/08/2562

150,000
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ผลการดดาเนวนการ
ลดาดลบ

ชชชอโครงการ

ทชช

วลตถจ

ผล

ตลวชชชวลด

ประ

สลมฤทธวธ

ตาม

สงคฆ

วลตถจ

แผนฯ

ประ

12

สงคฆ

13

โครงการอบรมศาสนพกธนกร

4

0.00%

3.2.1,

ตลวชชชวลดเชวงปรวมาณ

ผลผลวต *

ลลกษณะ
โครงการ

-

3.2.2,

ตลวชชชวลดเชวงคจณภาพ

ตลวชชชวลดเชวงเวลา
โครงการ

จดานวน

จดานวน

ความพพงพอใจ

ผผผเขผารรวม

ครลชงทชช

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

จลด

โครงการ

(คน)

(ครลชง)

(รผอยละ)

(รผอยละ)

แลผวเสรรจ
ตามเวลาทชช

กดาหนดวลน
ว/ด/ป

งบประมาณ 2562

ว/ด/ป

กดาหนด
เรวชมตผน

สวชนสจด

ในงบ

ชชชอ คน ทชช

สรวนกลาง/

รลบผวดชอบ/

ววทยาเขต/

วข.,วส.

ววทยาลลยสงฆฆ

นอกงบ

โครงการจบในปป

แผน

100

0

100

0

23/08/2562 23/08/2562

150,000

0

พระมหาวกเชนยร

วกทยาลลยสงฆร

งบประมาณ

ผล

100

0

100

0

23/08/2562 23/08/2562

150,000

0

วชกรธมมโม

ปปตตานน

โครงการจบในปป

แผน

500

0

100

100

14/09/2562 15/09/2562

100,000

0

พระมหานพดล

วกทยาลลยสงฆร

งบประมาณ

ผล

500

0

100

0

14/09/2562 15/09/2562

100,000

0

สพจกณโณ

ปปตตานน

โครงการจบในปป

แผน

105

0

100

100

25/07/2562 25/07/2562

100,000

0

นายอสาพร มณน

วกทยาลลยสงฆร

งบประมาณ

ผล

105

0

100

0

25/07/2562 25/07/2562

100,000

0

เนนยม

ปปตตานน

โครงการจบในปป

แผน

430

0

100

100

14/09/2562 15/09/2562

100,000

0

พระมหาวกเชนยร

วกทยาลลยสงฆร

งบประมาณ

ผล

430

0

100

0

14/09/2562 15/09/2562

100,000

0

วชกรธมมโม

ปปตตานน

3.2.3

ยจทธศาสตรฆทช 5 พลฒนาการบรวหารจลดการองคฆกรเชวงพจทธบผรณาการ
14

โครงการทอดผวาปปาประจสาปป

5

0.00%

5.1.1,

-

5.1.2,
5.1.3,
5.1.4,
5.1.5,
5.1.6,
5.1.7

15

โครงการทสาสามนจกกรรม

5

0.00%

5.1.1,

3

5.1.6,
5.1.7

16

โครงการเทศนรมหาชาตกประจสาปป

5

0.00%

5.1.1,
5.1.2,
5.1.3,

-

* คดาวรา "ผลผลวต" หมายถพง 4 ผลผลวตเทรานลชน คชอ 1.ผผผสดาเรรจการศพกษาดผานสลงคมศาสตรฆ 2.ผลงานการใหผบรวการววชาการ 3.ผลงานทดานจบดารจงศวลปวลฒนธรรม 4.ผลงานววจลยเพชชอสรผางองคฆความรผผ
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ผลการดดาเนวนการ
ลดาดลบ

ชชชอโครงการ

ทชช

วลตถจ

ผล

ตลวชชชวลด

ประ

สลมฤทธวธ

ตาม

สงคฆ

วลตถจ

แผนฯ

ประ

12

สงคฆ

ตลวชชชวลดเชวงปรวมาณ

ผลผลวต *

ลลกษณะ
โครงการ

ตลวชชชวลดเชวงคจณภาพ

ตลวชชชวลดเชวงเวลา
โครงการ

จดานวน

จดานวน

ความพพงพอใจ

ผผผเขผารรวม

ครลชงทชช

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

จลด

โครงการ

(คน)

(ครลชง)

(รผอยละ)

(รผอยละ)

25

0

100

100

แลผวเสรรจ
ตามเวลาทชช

กดาหนดวลน
ว/ด/ป

ชชชอ คน ทชช

สรวนกลาง/

รลบผวดชอบ/

ววทยาเขต/

วข.,วส.

ววทยาลลยสงฆฆ

0

พระมหาสพชาตก

วกทยาลลยสงฆร
ปปตตานน

งบประมาณ 2562

ว/ด/ป

กดาหนด
เรวชมตผน

สวชนสจด

ในงบ

นอกงบ

5.1.4,
5.1.5,
5.1.6,
5.1.7

17

โครงการวลฒนธรรมสลญจรไทย +
อาเซนยน

3

0.00%

5.1.1,

3

5.1.2,

โครงการจบในปป

แผน

26/06/2562 29/06/2562

250,000

งบประมาณ

ผล

25

0

100

0

26/06/2562 29/06/2562

250,000

0

อนาลโย,ดร.

โครงการจบในปป

แผน

300

0

100

100

15/09/2562 15/09/2562

100,000

0

พระมหากรกช ถกร

วกทยาลลยสงฆร

งบประมาณ

ผล

300

0

100

0

15/09/2562 15/09/2562

100,000

0

ธมมโม

ปปตตานน

5.1.3,
5.1.4,
5.1.5,
5.1.6,
5.1.7

18

โครงการวลนบสรพาจารยร

3

0.00%

5.1.1,
5.1.2,
5.1.3,

-

5.1.4,
5.1.5,
5.1.6,
5.1.7
* คดาวรา "ผลผลวต" หมายถพง 4 ผลผลวตเทรานลชน คชอ 1.ผผผสดาเรรจการศพกษาดผานสลงคมศาสตรฆ 2.ผลงานการใหผบรวการววชาการ 3.ผลงานทดานจบดารจงศวลปวลฒนธรรม 4.ผลงานววจลยเพชชอสรผางองคฆความรผผ
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ผลการดดาเนวนการ
ลดาดลบ

ชชชอโครงการ

ทชช

วลตถจ

ผล

ตลวชชชวลด

ประ

สลมฤทธวธ

ตาม

สงคฆ

วลตถจ

แผนฯ

ประ

12

สงคฆ

19

โครงการใหวความรสวการประกลน
คพณภาพการศศกษาแกกบพคลากร
และนกสกต

3

0.00%

5.1.1,

ตลวชชชวลดเชวงปรวมาณ

ผลผลวต *

ลลกษณะ
โครงการ

-

5.1.2,

ตลวชชชวลดเชวงคจณภาพ

ตลวชชชวลดเชวงเวลา
โครงการ

จดานวน

จดานวน

ความพพงพอใจ

ผผผเขผารรวม

ครลชงทชช

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

จลด

โครงการ

(คน)

(ครลชง)

(รผอยละ)

(รผอยละ)

แลผวเสรรจ
ตามเวลาทชช

กดาหนดวลน
ว/ด/ป

งบประมาณ 2562

ว/ด/ป

กดาหนด
เรวชมตผน

สวชนสจด

ในงบ

ชชชอ คน ทชช

สรวนกลาง/

รลบผวดชอบ/

ววทยาเขต/

วข.,วส.

ววทยาลลยสงฆฆ

นอกงบ

โครงการจบในปป

แผน

125

0

100

100

30/09/2562 30/09/2562

50,000

0

นายชนกศรร ชส

วกทยาลลยสงฆร

งบประมาณ

ผล

117

0

100

0

30/09/2562 30/09/2562

50,000

0

เลลลอน

ปปตตานน

โครงการจบในปป

แผน

30

0

63

100

06/06/2562 08/06/2562

100,000

0

พระปลลดนสาชลย

วกทยาลลยสงฆร

งบประมาณ

ผล

30

0

63

0

06/06/2562 08/06/2562

100,000

0

ปปยทสมโส

ปปตตานน

5.1.3,
5.1.4,
5.1.5,
5.1.6,
5.1.7

20

โครงการอบรมเสรกมทลกษะ
วกชาชนพเฉพาะสาขาวกชา

4

0.00%

5.1.1,
5.1.2,
5.1.3,

1

5.1.4,
5.1.5,
5.1.6,
5.1.7

* คดาวรา "ผลผลวต" หมายถพง 4 ผลผลวตเทรานลชน คชอ 1.ผผผสดาเรรจการศพกษาดผานสลงคมศาสตรฆ 2.ผลงานการใหผบรวการววชาการ 3.ผลงานทดานจบดารจงศวลปวลฒนธรรม 4.ผลงานววจลยเพชชอสรผางองคฆความรผผ
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งบประมาณคงเหลือจากโครงการ ฯ ปีงบประมาณ 2562
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ภาพผนวก
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