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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

โครงการแนะแนวนววตกรรมทางการศศกษา สสสไทยแลนดด ๔.๐ ประจจาปป

งบประมาณ ๒๕๖๑

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน โครงการเกนกยวกวบการฝฝกอบรมการสรรางสสกอสวกงพวมพด

อวเลลกทรอนวกสดมาตรฐาน ePub3 เพสกอผลวตหนวงสสอ 

ตจาราเรนยน และสสกอประชาสวมพวนธดดวจวทวลเพสกอใชรใน

งานการเรนยนการสอนและการประชาสวมพวนธดทนกมน

ประสวทธวภาพ

๑

โครงการจวดนวทรรศการเนสกองในววนสจาควญทางพระพพทธศาสนา ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนการจวดแสดงนวทรรศการ/บอรดดความรสรเผยแพรส

ความรสรววนสจาควญทางพระพพทธศาสนา อนกทวทงยวงเปปน

การ บสรณาการกวบการจวดการเรนยนการสอนและ

กวจกรรมนวสวต

๒

โครงการจวดการความรสรเพสกอการเผยแผสพระพพทธศาสนา ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนแหลสงขรอมสลในการสสบครน ศศกษา พระพพทธ

ศาสนาของชพมชนและสวงคม ในการบรวการววชาการ

และการสสงเสรวมพระพพทธศาสนาใหรอยสสคสสพพทธ

ศาสนวกชนในจวงหววดปปตตานนสสบตสอไป

๓
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

โครงการธรรมสวญจรสสสพนกนรองชาวใตร ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนกวจกรรรมเยนกยมเยนยนชาวพพทธในพสทนทนกสามจวงหววด

นราธววาส ยะลา และปปตตานน โดยมนกวจกรรมการเผย

แผสธรรมะ  มนการไหวรพระสวดมนตด  ฟปงขรอควดหลวก

ธรรมจากพระภวกษพผสรเขรารสวมโครงการ พรรอมทวทงมอบ

ของทนกระลศกแกสผสรเขรารสวมโครงการ

๔

โครงการจวดทจาตจาราและหนวงสสอทางววชาการ ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนกวจกรรมเพสกอจวดทจาตจาราและหนวงสสอทางววชาการ 

ของมหาววทยาลวย

๕

โครงการ สามนจวกรรมสสงเสรวมววฒนธรรมประเพณนไทย ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนการจวด โครงการ/กวจกรรมถวายสวกการะพระ

มหาเถระ เนสกองในเทศกาลเขราพรรษา เพสกอเปปนการ

อนพรวกษดและสสงเสรวมประเพณนววฒนธรรมไทยใหรคงอยสส

สสบไป

๖

โครงการเทศนดมหาชาตวและทอดผราปปาประจจาปป ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนกวจกรรมการเทศนาบรรยายเผยแผสพระพพทธ

ศาสนา รวกษาววฒนธรรมประเพณนและการระดมทพน

๗

โครงการอบรมศาสนพวธนกร ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนกวจกรรมการบรรยายและอบรมเชวงปฏวบวตวการ

ดรานศาสนพวธนและพวฒนาศวกยภาพของศาสนพวธนกร

๘

3



โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

โครงการจวดทจาวารสารววทยาลวยสงฆดปปตตานน ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนกวจกรรมเพสกอการเผยแผสบทความและขสาวสาร

ของมหาววทยาลวย

๙

โครงการพวฒนาสสงเสรวมสพขภาพนวสวต ววทยาลวยสงฆดปปตตานน กวจกรรมแขสงกนฬาสนสวมพวนธดภายในววทยาลวยสงฆด

ปปตตานน (สจาหรวบนวสวตคฤหวสถด)

๑๐

โครงการพวฒนาบพคลากรตามแนวควดเศรษฐกวจพอเพนยง ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนการจวดประชพมสวมมนาองคดความรสรโดยการเชวญผสรทนก

มนความรสรความเขราใจในเรสกอง แนวความควดเศรษฐกวจ

พอเพนยงศสนยดการเรนยนรสรเศรษฐกวจพอเพนยงมา

บรรยายและฝฝกปฏวบวตวเพสกอเพวกมองคดความรสรใหรผสรทนกมน

ความสนใจโดยมนทวทงภาคทฤษฎนและภาคปฏวบวตวควบคสส

กวนไป

๑๑

โครงการพวฒนาระบบขรอมสลสารสนเทศเพสกอใชรบรวหารและพวฒนาการ

เรนยนรสร

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนการปรวบปรพงหรองปฏวบวตวการคอมพววเตอรด ณ 

อาคารเรนยนเอนกประสงคดหลวงใหมส

๑๒
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

โครงการอบรมธรรมแกสเยาวชนในสถานพวนวจ ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนกวจกรรมการสอนหลวกธรรมและอบรมศนลธรรม

จรวยธรรมคพณธรรมพรรอมทวทงการปฏวบวตวกรรมฐานใหร

แกสเดลกและเยาวชนในสถานพวนวจและคพรมครองเดลก

และเยาวชนไดรมนความรสรความเขราใจเกนกยวกวบการนจา

หลวกธรรมไปประพฤตวปฏวบวตวในการดจาเนวนชนววตและ

ใหรรสรจวกตววตนของตนเอง และใหรสอดคลรองกวบการ

บรวหารจวดการในดรานการประกวนคพณภาพการศศกษา

เหมาะสจาหรวบเดลกและเยาวชน เปปนหลวกสสตรทนก

ปรวบพสทนฐานดรานศนลธรรม จรวยธรรมและคพณธรรม 

เนรนการปฏวบวตวววปปสสนากรมฐานตามหลวกมหาสตว

ปปฏฐานสสตรและตามหลวกไตรสวกขา คสอ ศนล (สะอาด) 

สมาธว (สงบ) ปปญญา (สวสาง) และปลสกฝปงคพณธรรม ๔ 

ส คสอ สนพก สาระ สงบ และสจานศก)

สถานทนกฝฝกอบรม

๑) สถานพวนวจและคพรมครองเดลกและเยาวชน

จวงหววดปปตตานน

๑๓
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

๒) ม จ ร ววทยาลวยสงฆดปปตตานน อจาเภอเมสอง 

จวงหววดปปตตานน

โครงการพวฒนาองคดกรดรานการจวดการความรสร (KM) "พวฒนาองคดกร

ดรานการจวดการความรสร (KM) ใหรสอดคลรองกวบนโยบาย Thailand 

๔.๐" ประจจาปปงบประมาณ ๒๕๖๑

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนการจวดกวจกรรมสวมมนาเชวงปฏวบวตวการเกนกยวกวบ

การนจาองคดความรสรทนกมนอยสสถสายทอดออกมาอยสางเปปน

ระบบ

๑๔

โครงการเผยแผสธรรมทางสถานนววทยพโทรทวศนด ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนกวจกรรมการนจาเสนอ บรรยายเผยแผสหลวกธรรม

และองคดความรสรตสางๆ ผสานทางสถานนววทยพกระจสาย

เสนยง ใหรประชาชนผสรฟปงมนความรสรความเขราใจเกนกยวกวบ

หลวกธรรมคจาสอนทางพระพพทธศาสนา และพวนธกวจ

ของมหาววทยาลวยซศกงเปปนการบรวการววชาการแกสสวงคม 

อวนสอดคลรองกวบพวนธกวจของมหาววทยาลวย

๑๕

โครงการปฐมนวเทศประจจาปปการศศกษา ววทยาลวยสงฆดปปตตานน - กวจกรรมบรรยายใหรความรสรแกสนวสวต

- กวจกรรมเตรนยมความพรรอมกสอนเขราศศกษา

๑๖
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

โครงการเปปดโลกกวรางสรรางเสรนทางสสสอาชนพ ววทยาลวยสงฆดปปตตานน ๑) จวดนวทรรศการเพสกอใหรเกวดความรสร ความเขราใจเกนกยว

กวบโลกอาชนพ โลกการศศกษา การประกอบอาชนพ

อวสระ รายละเอนยดอาชนพ แนวทางการเขราสสสอาชนพ 

ความเจรวญกราวหนราในอาชนพนวทนๆ และเผยแพรส

เอกสารเกนกยวกวบอาชนพ ไดรแกส ขรอมสลขสาวสารตลาด

แรงงานขรอมสลอาชนพ แหลสงเงวนทพน แหลสงฝฝกอบรม 

ฯลฯ

๒) บรรยาย/อภวปราย เพสกอใหรความรสรเกนกยวกวบแนว

ทางการศศกษาตสอ หรสอเลสอกประกอบอาชนพ เชสน การ

ใหรความรสรเกนกยวกวบการเคลสกอนยรายแรงงานฝปมสออา

เซนยน

๓) ฝฝกอบรมการใชรโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟปต 

เพสกอการประกอบอาชนพ

๑๗

โครงการศาสนวกสวมพวนธดระหวสางสถาบวนการศศกษา ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนกวจกรรมการพบปะแลกเปลนกยนเรนยนรสรซศกงกวนและ

กวนดรานศาสนาภาษาและววฒนธรรม

๑๘
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

โครงการววฒนธรรมสวญจรไทย+ อาเซนยน ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนกวจกรรมทนกอยสสในรสปของทรรศนะศศกษาทนกศศกษาถศง

รสปแบบววถนชนววตและววฒนธรรม ตลอดถศงววธนการ

จวดการดรานววฒนธรรม

๑๙

โครงการสสบสานศวลปววฒนธรรมทรองถวกนใตร ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนการจวดกวจกรรมทนกเกนกยวขรองกวบการอนพรวกษดและ

ทจานพบจารพงศวลปววฒนธรรม ประกอบดรวย ชมรมชมรม

กลองยาว ววทยาลวยสงฆดปปตตานน ชมรมมโนราหด 

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน และชมรมมโนราหด โรงเรนยน

เมสองปปตตานน เพสกอสสงเสรวมสสบสานและอนพรวกษด

ววฒนธรรมทรองถวกน

๒๐

โครงการปฎวบวตวววปปสสากวมมวฏฐานนวสวต ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนการอบรมภาคปฏวบวตวใหรกวบนวสวตทวทงบรรพชวตและ

คฤหวสถดตวทงแตสชวทนปปทนก ๑ – ๔ ไดรเขราใจในหลวกปฏวบวตว

ววปปสสนากวมมวฏฐาน

๒๑

โครงการตวดตามบวณฑวตทนกสจาเรลจการศศกษา ววทยาลวยสงฆดปปตตานน สจารวจภาวการณดมนงานทจาของนวสวต

ประเมวนผลบวณฑวตตามคพณลวกษณะของบวณฑวตทนกพศง

ประสงคด และอวตลวกษณดของมหาววทยาลวย

๒๒
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

โครงการกวจกรรมเผยแผสองคดความรสรเนสกองในววนสจาควญทางพระพพทธ

ศาสนา ประจจาปปงบประมาณ 2561

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน กวจกรรมในการดจาเนวนโครงการคสอ

๗.๑ เสวนาหลวกธรรมทางพระพพทธศาสนา

๗.๒ จวดนวทรรศการววนสจาควญทางพระพพทธ

ศาสนา

๗.๓ จวดกวจกรรมแขสงขวนตอบปปญหาธรรมะ 

บรรยายธรรม ฯลฯ

๒๓

โครงการพวฒนาศวกยภาพบพคลากรสายววชาการดรานการเขนยนผลงาน

ทางววชาการ

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน ๑) เปปนการอบรมเชวงปฏวบวตวการทนกเกนกยวขรองกวบการ

เขนยนผลงานทางววชาการแกสบพคลากรสายววชาการ

ของมหาววทยาลวยมหาจพฬาลงกรณราชววทยาลวย 

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

๒) เปปนกวจกรรมฝฝกอบรมภาษาอวงกฤษหลวกสสตร

ภาษาอวงกฤษทวกวไป (General  English) เพสกอพวฒนา

ทวกษะดรานการฟปง (listening), การพสด (Speaking), 

การอสาน (Reading) และการเขนยน (Writing)

๒๔
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

โครงการพวฒนาบวณฑวตทนกพศงประสงคด ววทยาลวยสงฆดปปตตานน กวจกรรมพวฒนาบพคลวกภาพของนวสวตใหรเหมาะสมกสอน

ออกไปปฏวบวตวงาน และอบรมคพณธรรมจรวยธรรมใหร

กวบนวสวต เพสกอนจาไปใชรในการทจางาน และการนจาหลวก

ธรรมทางพระพพทธศาสนาไปรวบใชรสวงคมสสวนรวม

๒๕

โครงการกวจกรรมเสรวมหลวกสสตร ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนกวจกรรมฟปงการบรรยายทางววชาการ๒๖

โครงการววนบสรพาจารยด ประจจาปปงบประมาณ 2561 ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนกวจกรรมการแสดงออกถศงความกตวญญสกตเวทน 

เปปนการบจาเพลญกพศลอพทวศใหรบสรพาจารยดทนกไดรทจาคพณ

ประโยชนดใหรแกสมหาววทยาลวยทวทงในอดนตและปปจจพบวน

๒๗

โครงการอบรมเสรวมทวกษะววชาชนพเฉพาะสาขาววชา ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนการพวฒนาบพคลากรของมหาววทยาลวยทนกตรองการ

นจา Google Suite for Education ไปเพวกมขนดความ

สามารถในการทจางาน และพวฒนาการเรนยนการสอน

ออนไลนด

๒๘
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

โครงการพวฒนานวสวตในศตวรรษทนก ๒๑ และนโยบาย ๔.๐ ววทยาลวยสงฆดปปตตานน กวจกรรมพวฒนาการเรนยนรสรของนวสวตในรสปแบบใหมสใน

ลวกษณะตสางๆ เชสนทวศนะศศกษา กวจกรรมอบรมการใชร

คอมพววเตอรดเพสกอการสสบครนขรอมสล กวจกรรมการเรนยน

รสรแลกเปลนกยนความควด การเรนยนรสรแบบรสวมมสอ การ

ปรวบภสมวทวศนดในบรวเวณสถานศศกษาเพสกอสสงเสรวมการ

เรนยนรสรในศตวรรษทนก ๒๑ เปปนตรน

๒๙
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

โครงการบรวการววชาการแกสชพมชนและสวงคม ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนการบรวการววชาการแกสสวงคมของสาขาศาสนา 

สาขาการจวดการเชวงพพทธ สาขารวฐศาสตรด และ

โครงการการปฏวบวตวธรรมเพสกอสสงเสรวมพระพพทธ

ศาสนาถวายเปปนพพทธบสชา โคยมนรายละเอนยดของการ

บรวการววชาการและสวงคมดวงนนท

๑. สาขาศาสนา มนการจวดบสทนวทรรศการใหรความรสร

เกนกยวกวบดรานศาสนา ความสจาควญ และกวจกรรมชวง

ของรางววลเพสกอเปปนการสรรางแรงจสงใจใหรนวกเรนยน 

นวสวต ประชาชน และผสรทนกสนใจไดรมนสสวนรสวม

๒. สาขาการจวดการเชวงพพทธ ออกไปพบปะพสดคพย

แลกเปลนกยนองคดความรสรดรานการบรวหารงานเชวงพพทธ

ตามววดในพสทนทนกเมสอง ปปตตานน

๓. สาขารวฐศาสตรด เปปนกวจกรรมการจวดบสท

นวทรรศการใหรความรสรเกนกยวกวบดรานการเมสองการ

ปกครอง หลวกประชาธวปไตย และกวจกรรมชวงของ

รางววลเพสกอเปปนการสรรางแรงจสงใจใหรนวกเรนยน นวสวต 

๓๐
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

ประชาชน และผสรทนกสนใจไดรมนสสวนรสวม

๔. กลพสมงานบรวหาร โครงการปฏวบวตวธรรมเพสกอสสงเสรวม

พระพพทธศาสนา เปปนกวจกรรมปฏวบวตวธรรม ฝฝกฝนจวต

ใหรมนความสพข เพสกอนรอมถวายเปปนพระราชกพศลแดสพระ

บาทสมเดลจพระเจราอยสสหววในรวชกาลทนก ๙

โครงการจวดทจาแผนพวฒนา/งบประมาณ/แผนปฏวบวตวการประจจาปป ววทยาลวยสงฆดปปตตานน เปปนการอบรมเชวงปฏวบวตวการเกนกยวขรองกวบการจวดทจา

แผนปฏวบวตวการประจจาปป ในแตสละกลพสมงาน ตามแผน

พวฒนามหาววทยาลวยฯ ในระยะทนก ๑๒

๓๑

โครงการววถนไทย ววถนพพทธ ววทยาลวยสงฆดปปตตานน - กวจกรรมทนก ๑ กวจกรรม สสงทรายปปเกสาววถนไทย  ตรอน

รวบปปใหมสววถนพพทธ

- กวจกรรมทนก ๒ กวจกรรมถวายสวกการะพระเถระ และ

กวจกรรมสววสดนปปใหมส ผสรมนอพปการคพณตสอววทยาลวยสงฆด

ปปตตานน

๓๒
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โครงการตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวฏทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวฏทยาลบย

ททท โครงการ สสวนงาน รายละเอทยด หมายเหตจ

โครงการพวฒนาศวกยภาพบพคลากรสายววชาการดรานการววจวย และงาน

สรรางสรรคดเพสกอสรรางองคดความรสร

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน ๑) เขราฟปงบรรยายและอภวปรายทางววชาการ โดย

ววทยากรผสรทรงคพณวพฒว

๒) จวดแสดงนวทรรศการผลงานววจวยระดวบบวณฑวต

ศศกษาทนกมนการนจาไปใชรประโยชนดในเชวงพสทนทนกและชพมชน 

การแสดงผลงานหรสอโชวดผลวตภวณฑดทนกเกวดจากผลงาน

ววจวย

๓) การนจาเสนอผลงานววจวยระดวบบวณฑวตศศกษาทวทง

แบบบรรยายและโปสเตอรด

๘. เปปาหมายผลผลวต

๓๓
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สสวนททท ๕

ประเดดนยยทธศาสตรร  เปปาประสงคร  ตตวชทชวตด  กลยยทธร  มาตการ

และโครงการ/กกจกรรม

พตฒนาบตณฑกตใหหมทคยณภาพ

ประเดดนยยทธศาสตรรททท ๑

บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)เปปาประสงคณทมท ๑

๑. ระดบบคะแนนความพศงพอใจของผผผใชผบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามนวลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

๒. จจานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดผรบบการยกยหองหรรอไดผรบบรางวบลระดบบชาตฑหรรอนานาชาตฑ

๓. รผอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศทมทสจาเรรจการศศกษาตามหลบกสผตรตหอนฑสฑตชาวตหางประเทศทมทรบบเขผาการศศกษา

ในแตหละรคหน

๔. รผอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทจา หรรอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรรอหนหวยงานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทจาหรรอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

ตตวชทชวตด

 ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหผสหวนงานจบดการศศกษาดจาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหผมมคคณลบกษณะตามน

วลบกษณณและตามกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหผสหวนงานจบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพรทอเตรมยมความพรผอมและ

พบฒนาศบกยภาพในการเรมยนรผผใหผสจาเรรจตามหลบกสผตร

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการปฐมนกเทศประจจาปปการศศกษา

โครงการเปปดโลกกวหางสรหางเสหนทางสสสอาชทพ

โครงการปฎกบตตกวกปปสสากตมมตฏฐานนกสกต

โครงการตกดตามบตณฑกตทททสจาเรดจการศศกษา

โครงการพตฒนาบตณฑกตทททพศงประสงคร

โครงการกกจกรรมเสรกมหลตกสสตร

โครงการพตฒนานกสกตในศตวรรษททท ๒๑ และนโยบาย ๔.๐
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อาจารยณมมความรผผความเชมทยวชาญในศาสตรณและมมทบกษะในการจบดกระบวนการเรมยนรผผทมททบนสมบยเปปาประสงคณทมท ๓

๑. รผอยละของอาจารยณทมทมมตจาแหนหงทางวฑชาการ

๒. รผอยละของอาจารยณทมทมมบทความตมพฑมพณหรรอเผยแพรหระดบบนานาชาตฑ

๓. รผอยละของอาจารยณทมทใชผวฑธมการจบดกระบวนการเรมยนรผผมคหงผลสบมฤทธฑธคคณลบกษณะบบณฑฑตทมทพศงประสงคณ

ตตวชทชวตด

 ๑.๓.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการเขผาสผหตจาแหนหงทางวฑชาการของอาจารยณตามเกณฑณทมทกจาหนด

 ๑.๓.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหผอาจารยณพบฒนาศบกยภาพเพรทอสรผางผลงานทางวฑชาการระดบบนานาชาตฑโดยใชผ

เครรอขหายความรหวมมรอทางวฑชาการทบทงในประเทศและตหางประเทศ

 ๑.๓.๔ พบฒนาศบกยภาพอาจารยณในการจบดการเรมยนรผผบผรณาการ การวฑจบย การบรฑการวฑชาการและทะนคบจารคง

ศฑลปวบฒนธรรม

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการพตฒนาศตกยภาพบยคลากรสายวกชาการดหานการเขทยนผลงานทางวกชาการ
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ทรบพยากรการเรมยนรผผเพมยงพอและเหมาะสมเปปาประสงคณทมท ๔

๑. รผอยละของหลบกสผตรทมทมมทรบพยากรการเรมยนรผผทมทระบคใน มคอ.2

๒. รผอยละของรายวฑชาทมทผลฑตและใชผสรทอการเรมยนรผผออนไลนณ

๓. ระดบบความพศงพอใจของนฑสฑตคณาจารยณ ทมทมมตหอทรบพยากรทางการเรมยนรผผทบทงเชฑงปรฑมาณและคคณภาพ

๔. จจานวนเครรอขหายความรหวมมรอกบบองคณกรภายนอก เพรทอสนบบสนคนทรบพยากรการเรมยนรผผ

ตตวชทชวตด

 ๑.๔.๑ พบฒนาทรบพยากรการเรมยนรผผใหผเพมยงพอและเหมาะสมตามรายละเอมยดของหลบกสผตร มคอ.๒ โดยการ

มมสหวนรหวมของคณะวฑทยาลบยและศผนยณ

 ๑.๔.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหผผลฑตและใชผสรทอการเรมยนรผผออนไลนณทบทงภาษาไทยและภาษาตหางประเทศ

 ๑.๔.๓ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหผคณะ วฑทยาลบยและศผนยณ พบฒนาสภาพแวดลผอมทางกายภาพทมทเอรทอตหอการ

เรมยนรผผ

 ๑.๔.๔ สรผางและพบฒนาเครรอขหายความรหวมมรอกบบองคณกรภายนอก เพรทอสนบบสนคนทรบพยากรการเรมยนรผผ

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการจตดทจาตจาราและหนตงสสอทางวกชาการ

โครงการพตฒนาสสงเสรกมสยขภาพนกสกต

โครงการพตฒนาระบบขหอมสลสารสนเทศเพสทอใชหบรกหารและพตฒนาการเรทยนรสห
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พตฒนางานวกจตยและนวตตกรรมใหหมทคยณภาพทตชงในระดตบชาตกและนานาชาตก

ประเดดนยยทธศาสตรรททท ๒

ผลงานวฑจบย งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมไดผรบบการตมพฑมพณเผยแพรหทบทงในระดบบชาตฑและนานาชาตฑเปปาประสงคณทมท ๒

๑. รผอยละของอาจารยณและนบกวฑจบยทมทมมผลงานวฑจบย งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมทมทตมพฑมพณเผยแพรหในวารสารทมทอยผห

ในฐานขผอมผล TCI ฐาน1

๒. รผอยละของผลงานวฑจบย งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมทมทตมพฑมพณเผยแพรหระดบบนานาชาตฑตหอจจานวนผลงานวฑจบย 

งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมทบทงหมด

ตตวชทชวตด

 ๒.๒.๒ สหงเสรฑม และสนบบสนคนการตมพฑมพณเผยแพรหผลงานวฑจบย งานสรผางสรรคณและนวบตกรรมในระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

 ๒.๒.๓ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหผสหวนงานจบดทจาวารสารและพบฒนาเขผาสผห TCI ฐาน ๑ และระดบบนานาชาตฑ

 ๒.๒.๔ สรผางและพบฒนาเครรอขหายความรหวมมรอดผานการวฑจบยในระดบบนานาชาตฑ

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการจตดทจาวารสารวกทยาลตยสงฆรปปตตานท

โครงการพตฒนาศตกยภาพบยคลากรสายวกชาการดหานการวกจตย และงานสรหางสรรครเพสทอสรหางองครความรสห
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พตฒนางานบรกการวกชาการแกสสตงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรตบในระดตบชาตกและนานาชาตก

ประเดดนยยทธศาสตรรททท ๓

ผลงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑเปปาประสงคณทมท ๑

๑. รผอยละของโครงการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทมมผลความพศงพอใจของผผผรบบบรฑการในระดบบดม

๒. จจานวนผลงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทไดผรบบการยกยหองหรรอการไดผรบบรางวบลในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

ตตวชทชวตด

 ๓.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทตอบสนองความตผองการของชคมชนและ

ยคทธศาสตรณของประเทศอยหางมมสหวนรหวม

 ๓.๑.๒ เรหงรบดการจบดทจาแผนบรฑการวฑชาการแกหสบงคมใหผตอบสนองความตผองการของชคมชน ยคทธศาสตรณของ

ประเทศและเปปาหมายการพบฒนาทมทยบทงยรน (SDGs) โดยการมมสหวนรหวมของทคกสหวนงานทมทเกมทยวขผอง

 ๓.๑.๓ สรผางและพบฒนาเครรอขหายความรหวมมรอการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทบทงในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการจตดการความรสหเพสทอการเผยแผสพระพยทธศาสนา

โครงการอบรมศาสนพกธทกร
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งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบผรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมเปปาประสงคณทมท ๒

๑. รผอยละของโครงการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทบผรณาการกบบกระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

๒. รผอยละของโครงการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทบผรณาการกบบการวฑจบย

๓. รผอยละของโครงการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทมทบผรณาการกบบการทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

ตตวชทชวตด

 ๓.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบผรณาการงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมกบบกระบวนการเรมยนการสอนใน

รายวฑชา การวฑจบยและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการธรรมสตญจรสสสพททนหองชาวใตห

โครงการพตฒนาบยคลากรตามแนวคกดเศรษฐกกจพอเพทยง

โครงการอบรมธรรมแกสเยาวชนในสถานพกนกจ

โครงการเผยแผสธรรมทางสถานทวกทยยโทรทตศนร

โครงการศาสนกกสตมพตนธรระหวสางสถาบตนการศศกษา

โครงการกกจกรรมเผยแผสองครความรสหเนสทองในวตนสจาคตญทางพระพยทธศาสนา ประจจาปปงบประมาณ 2561

โครงการบรกการวกชาการแกสชยมชนและสตงคม
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พตฒนางานสสงเสรกมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศกลปวตฒนธรรมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรตบทตชงในระดตบ

ชาตกและนานาชาตก

ประเดดนยยทธศาสตรรททท ๔

ผลงานดผานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑเปปาประสงคณทมท ๑

๑. จจานวนผลงานดผานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทไดผรบบการยกยหองหรรอไดผรบบรางวบลในระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

ตตวชทชวตด

 ๔.๑.๒ สนบบสนคนและพบฒนางานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมทมทสะทผอนอบตลบกษณณ

ของมหาวฑทยาลบย

 ๔.๑.๓ สรผางและพบฒนาเครรอขหายความรหวมมรองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม ทบทง

ในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการจตดนกทรรศการเนสทองในวตนสจาคตญทางพระพยทธศาสนา

โครงการ สามทจกกรรมสสงเสรกมวตฒนธรรมประเพณทไทย
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นวบตกรรมดผานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการบผรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธ

ศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกหสบงคม

เปปาประสงคณทมท ๒

๑. จจานวนนวบตกรรมดผานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการบผรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธ

ศาสนาและทะนคศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกหสบงคม

ตตวชทชวตด

 ๔.๒.๓ สรผางและพบฒนาเครรอขหายความรหวมมรองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม ทบทง

ในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

 ๔.๒.๕ สรผางและพบฒนาเครรอขหายความรหวมมรองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม ทบทง

ในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการวตฒนธรรมสตญจรไทย+ อาเซทยน

โครงการสสบสานศกลปวตฒนธรรมทหองถกทนใตห
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พตฒนาการบรกหารจตดการองครกรเชกงพยทธบสรณาการ

ประเดดนยยทธศาสตรรททท ๕

การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชผหลบกพระพคทธศาสนาบผรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมหเปปาประสงคณทมท ๑

๑. ระดบบความสจาเรรจของการนจาหลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชผในการบรฑหารจบดการองคณกร

๒. ระดบบความสจาเรรจของการบรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

๓. ระดบบความสจาเรรจของงานเปปนไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 12

๔. ระดบบความสจาเรรจของแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

๕. รผอยละของการใชผจหายงบประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

๖. ระดบบความพศงพอใจของบคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

๗. ระดบบความสคขของบคคลากรในการปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

ตตวชทชวตด

 ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชผหลบกพระพคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชผเทคโนโลยมสารสนเทศเพรทอการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชผความรผผและประสบการณณทมทไดผจากการแลกเปลมทยนเรมยนรผผไปประยคกตณใชผกบบการปฏฑบบตฑ

งาน

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการแนะแนวนวตตกรรมทางการศศกษา สสสไทยแลนดร ๔.๐ ประจจาปปงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการเทศนรมหาชาตกและทอดผหาปปาประจจาปป

โครงการพตฒนาองครกรดหานการจตดการความรสห (KM) "พตฒนาองครกรดหานการจตดการความรสห (KM) ใหหสอดคลหองกตบนโยบาย Thailand ๔.๐" ประจจาปปงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการวตนบสรพาจารยร ประจจาปปงบประมาณ 2561

โครงการอบรมเสรกมทตกษะวกชาชทพเฉพาะสาขาวกชา

โครงการจตดทจาแผนพตฒนา/งบประมาณ/แผนปฏกบตตกการประจจาปป

โครงการวกถทไทย วกถทพยทธ
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แผนปฏฏบบตฏการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ/กฏจกรรมทททตอบสนองยยทธศาสตรรและพบนธกฏจของมหาวฏทยาลบยตามแผนปฏฏบบตฏการประจจาปป พ.ศ. ๒๕๖๑

ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๖๘๖ โครงการปฐมนฑเทศประจจาปปการศศกษา ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดจาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ

เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน

การเรมยนรรหใหหสจาเรรจตามหลบกสรตร

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผรหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ จจานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลระดบบชาตฑหรพอ

นานาชาตฑ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๔๙ โครงการเปปดโลกกวหางสรหางเสหนทางสรหอาชมพ ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดจาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ

เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน

การเรมยนรรหใหหสจาเรรจตามหลบกสรตร

 ๑.๑.๓ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหนฑสฑตมมสหวน

รหวมในการจบดกฑจกรรมกบบเครพอขหายระหวหาง

ประเทศ

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผรหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทจา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทจาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๒๕ โครงการปฎฑบบตฑวฑปปสสากบมมบฏฐานนฑสฑต ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดจาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ

เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน

การเรมยนรรหใหหสจาเรรจตามหลบกสรตร

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผรหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ จจานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลระดบบชาตฑหรพอ

นานาชาตฑ

 ๑.๑.๓ รหอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศ

ทมทสจาเรรจการศศกษาตามหลบกสรตรตหอนฑสฑต

ชาวตหางประเทศทมทรบบเขหาการศศกษาในแตห

ละรคหน

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทจา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทจาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๒๕ โครงการตฑดตามบบณฑฑตทมทสจาเรรจการศศกษา ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดจาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ

เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน

การเรมยนรรหใหหสจาเรรจตามหลบกสรตร

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผรหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ จจานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลระดบบชาตฑหรพอ

นานาชาตฑ

 ๑.๑.๓ รหอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศ

ทมทสจาเรรจการศศกษาตามหลบกสรตรตหอนฑสฑต

ชาวตหางประเทศทมทรบบเขหาการศศกษาในแตห

ละรคหน

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทจา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทจาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๒๘ โครงการพบฒนาบบณฑฑตทมทพศงประสงคณ ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดจาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ

เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน

การเรมยนรรหใหหสจาเรรจตามหลบกสรตร

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผรหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ จจานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลระดบบชาตฑหรพอ

นานาชาตฑ

 ๑.๑.๓ รหอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศ

ทมทสจาเรรจการศศกษาตามหลบกสรตรตหอนฑสฑต

ชาวตหางประเทศทมทรบบเขหาการศศกษาในแตห

ละรคหน

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทจา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทจาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๒๘ โครงการกฑจกรรมเสรฑมหลบกสรตร ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดจาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ

เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน

การเรมยนรรหใหหสจาเรรจตามหลบกสรตร

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผรหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ จจานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลระดบบชาตฑหรพอ

นานาชาตฑ

 ๑.๑.๓ รหอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศ

ทมทสจาเรรจการศศกษาตามหลบกสรตรตหอนฑสฑต

ชาวตหางประเทศทมทรบบเขหาการศศกษาในแตห

ละรคหน

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทจา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทจาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          บบณฑฑตมมคคณลบกษณะตามนวลบกษณณ และกรอบมาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๓๓ โครงการพบฒนานฑสฑตในศตวรรษทมท ๒๑ และนโยบาย ๔.๐ ๑.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษาดจาเนฑนการพบฒนาบบณฑฑตใหหมม

คคณลบกษณะตามนวลบกษณณและตามกรอบ

มาตรฐานคคณวคฒฑระดบบอคดมศศกษาแหหง

ชาตฑ(TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงาน

จบดการศศกษากลไกทมทมมประสฑทธฑภาพเพพทอ

เตรมยมความพรหอมและพบฒนาศบกยภาพใน

การเรมยนรรหใหหสจาเรรจตามหลบกสรตร

๑.๑.๑ ระดบบคะแนนความพศงพอใจของ

ผรหใชหบบณฑฑตตหอคคณภาพบบณฑฑตตามน

วลบกษณณ และกรอบมาตตรฐานคคณวคฒฑ

ระดบบอคดมศศกษาแหหงชาตฑ (TQF:HEd)

 ๑.๑.๒ จจานวนนฑสฑต/บบณฑฑตทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลระดบบชาตฑหรพอ

นานาชาตฑ

 ๑.๑.๓ รหอยละของนฑสฑตชาวตหางประเทศ

ทมทสจาเรรจการศศกษาตามหลบกสรตรตหอนฑสฑต

ชาวตหางประเทศทมทรบบเขหาการศศกษาในแตห

ละรคหน

 ๑.๑.๔ รหอยละของบบณฑฑตทมทมมงานทจา 

หรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจในองคณกรหรพอหนหวย

งานระหวหางประเทศตหอบบณฑฑตทมทมมงาน

ทจาหรพอปฏฑบบตฑศาสนกฑจ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

30



ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          อาจารยณมมความรรหความเชมทยวชาญในศาสตรณและมมทบกษะในการจบดกระบวนการเรมยนรรหทมททบนสมบย
เปปาประสงครททท ๓

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๒๖ โครงการพบฒนาศบกยภาพบคคลากรสายวฑชาการดหานการ

เขมยนผลงานทางวฑชาการ

๑.๓.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการเขหาสรห

ตจาแหนหงทางวฑชาการของอาจารยณตามเกณฑณ

ทมทกจาหนด

 ๑.๓.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหอาจารยณ

พบฒนาศบกยภาพเพพทอสรหางผลงานทางวฑชาการ

ระดบบนานาชาตฑโดยใชหเครพอขหายความรหวมมพอ

ทางวฑชาการทบทงในประเทศและตหางประเทศ

 ๑.๓.๔ พบฒนาศบกยภาพอาจารยณในการ

จบดการเรมยนรรหบรรณาการ การวฑจบย การ

บรฑการวฑชาการและทะนคบจารคงศฑลป

วบฒนธรรม

๑.๓.๑ รหอยละของอาจารยณทมทมมตจาแหนหง

ทางวฑชาการ

 ๑.๓.๒ รหอยละของอาจารยณทมทมมบทความ

ตมพฑมพณหรพอเผยแพรหระดบบนานาชาตฑ

 ๑.๓.๓ รหอยละของอาจารยณทมทใชหวฑธมการ

จบดกระบวนการเรมยนรรหมคหงผลสบมฤทธฑธ

คคณลบกษณะบบณฑฑตทมทพศงประสงคณ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          ทรบพยากรการเรมยนรรหเพมยงพอและเหมาะสม
เปปาประสงครททท ๔

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๔๖๘ โครงการจบดทจาตจาราและหนบงสพอทางวฑชาการ ๑.๔.๑ พบฒนาทรบพยากรการเรมยนรรหใหหเพมยง

พอและเหมาะสมตามรายละเอมยดของหลบก

สรตร มคอ.๒ โดยการมมสหวนรหวมของคณะ

วฑทยาลบยและศรนยณ

 ๑.๔.๒ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหผลฑตและใชห

สพทอการเรมยนรรหออนไลนณทบทงภาษาไทยและ

ภาษาตหางประเทศ

 ๑.๔.๓ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหคณะ 

วฑทยาลบยและศรนยณ พบฒนาสภาพแวดลหอมทาง

กายภาพทมทเอพทอตหอการเรมยนรรห

 ๑.๔.๔ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพอกบบองคณกรภายนอก เพพทอสนบบสนคน

ทรบพยากรการเรมยนรรห

๑.๔.๑ รหอยละของหลบกสรตรทมทมม

ทรบพยากรการเรมยนรรหทมทระบคใน มคอ.๒

 ๑.๔.๒ รหอยละของรายวฑชาทมทผลฑตและใชห

สพทอการเรมยนรรหออนไลนณ

 ๑.๔.๓ ระดบบความพศงพอใจของนฑสฑต

คณาจารยณ ทมทมมตหอทรบพยากรทางการ

เรมยนรรหทบทงเชฑงปรฑมาณและคคณภาพ

 ๑.๔.๔ จจานวนเครพอขหายความรหวมมพอ

กบบองคณกรภายนอก เพพทอสนบบสนคน

ทรบพยากรการเรมยนรรห

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๑

พบฒนาบบณฑฏตใหหมทคยณภาพ

          ทรบพยากรการเรมยนรรหเพมยงพอและเหมาะสม
เปปาประสงครททท ๔

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๕๓๒ โครงการพบฒนาสหงเสรฑมสคขภาพนฑสฑต ๑.๔.๓ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหคณะ 

วฑทยาลบยและศรนยณ พบฒนาสภาพแวดลหอมทาง

กายภาพทมทเอพทอตหอการเรมยนรรห

 ๑.๔.๔ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพอกบบองคณกรภายนอก เพพทอสนบบสนคน

ทรบพยากรการเรมยนรรห

๑.๔.๓ ระดบบความพศงพอใจของนฑสฑต

คณาจารยณ ทมทมมตหอทรบพยากรทางการ

เรมยนรรหทบทงเชฑงปรฑมาณและคคณภาพ

 ๑.๔.๔ จจานวนเครพอขหายความรหวมมพอ

กบบองคณกรภายนอก เพพทอสนบบสนคน

ทรบพยากรการเรมยนรรห

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๕๔๙ โครงการพบฒนาระบบขหอมรลสารสนเทศเพพทอใชหบรฑหารและ

พบฒนาการเรมยนรรห

๑.๔.๑ พบฒนาทรบพยากรการเรมยนรรหใหหเพมยง

พอและเหมาะสมตามรายละเอมยดของหลบก

สรตร มคอ.๒ โดยการมมสหวนรหวมของคณะ

วฑทยาลบยและศรนยณ

 ๑.๔.๓ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหคณะ 

วฑทยาลบยและศรนยณ พบฒนาสภาพแวดลหอมทาง

กายภาพทมทเอพทอตหอการเรมยนรรห

๑.๔.๑ รหอยละของหลบกสรตรทมทมม

ทรบพยากรการเรมยนรรหทมทระบคใน มคอ.๒

 ๑.๔.๓ ระดบบความพศงพอใจของนฑสฑต

คณาจารยณ ทมทมมตหอทรบพยากรทางการ

เรมยนรรหทบทงเชฑงปรฑมาณและคคณภาพ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๒

พบฒนางานวฏจบยและนวบตกรรมใหหมทคยณภาพทบชงในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          ผลงานวฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบตกรรมไดหรบบการตมพฑมพณเผยแพรหทบทงในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๔๙๖ โครงการจบดทจาวารสารวฑทยาลบยสงฆณปปตตานม ๒.๒.๒ สหงเสรฑม และสนบบสนคนการตมพฑมพณเผย

แพรหผลงานวฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบต

กรรมในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

 ๒.๒.๓ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงานจบด

ทจาวารสารและพบฒนาเขหาสรห TCI ฐาน ๑ และ

ระดบบนานาชาตฑ

 ๒.๒.๔ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพอดหานการวฑจบยในระดบบนานาชาตฑ

๒.๒.๒ รหอยละของผลงานวฑจบย งานสรหาง

สรรคณและนวบตกรรมทมทตมพฑมพณเผยแพรห

ระดบบนานาชาตฑตหอจจานวนผลงานวฑจบย 

งานสรหางสรรคณและนวบตกรรมทบทงหมด

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๒

พบฒนางานวฏจบยและนวบตกรรมใหหมทคยณภาพทบชงในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          ผลงานวฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบตกรรมไดหรบบการตมพฑมพณเผยแพรหทบทงในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๓๓ โครงการพบฒนาศบกยภาพบคคลากรสายวฑชาการดหานการวฑจบย 

และงานสรหางสรรคณเพพทอสรหางองคณความรรห

๒.๒.๑ พบฒนาศบกยภาพอาจารยณและนบกวฑจบย

เพพทอสรหางงานวฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบต

กรรม ทมทมมคคณภาพในระดบบชาตฑและนานา

ชาตฑ

 ๒.๒.๒ สหงเสรฑม และสนบบสนคนการตมพฑมพณ

เผยแพรหผลงานวฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบต

กรรมในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

 ๒.๒.๓ สหงเสรฑมและสนบบสนคนใหหสหวนงานจบด

ทจาวารสารและพบฒนาเขหาสรห TCI ฐาน ๑ และ

ระดบบนานาชาตฑ

 ๒.๒.๔ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพอดหานการวฑจบยในระดบบนานาชาตฑ

๒.๒.๑ รหอยละของอาจารยณและนบกวฑจบยทมท

มมผลงานวฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบต

กรรมทมทตมพฑมพณเผยแพรหในวารสารทมทอยรหใน

ฐานขหอมรล TCI ฐาน๑

 ๒.๒.๒ รหอยละของผลงานวฑจบย งาน

สรหางสรรคณและนวบตกรรมทมทตมพฑมพณเผย

แพรหระดบบนานาชาตฑตหอจจานวนผลงาน

วฑจบย งานสรหางสรรคณและนวบตกรรมทบทง

หมด

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          ผลงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๔๕๕ โครงการจบดการความรรหเพพทอการเผยแผหพระพคทธศาสนา ๓.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทตอบสนองความตหองการ

ของชคมชนและยคทธศาสตรณของประเทศอยหาง

มมสหวนรหวม

 ๓.๑.๒ เรหงรบดการจบดทจาแผนบรฑการวฑชาการ

แกหสบงคมใหหตอบสนองความตหองการของ

ชคมชน ยคทธศาสตรณของประเทศและเปปา

หมายการพบฒนาทมทยบทงยพน (SDGs) โดยการมม

สหวนรหวมของทคกสหวนงานทมทเกมทยวขหอง

 ๓.๑.๓ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพอการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทบทงในระดบบ

ชาตฑและนานาชาตฑ

๓.๑.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทมมผลความพศงพอใจ

ของผรหรบบบรฑการในระดบบดม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          ผลงานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๔๙๔ โครงการอบรมศาสนพฑธมกร ๓.๑.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทตอบสนองความตหองการ

ของชคมชนและยคทธศาสตรณของประเทศอยหาง

มมสหวนรหวม

 ๓.๑.๓ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพอการบรฑการวฑชาการแกหสบงคมทบทงในระดบบ

ชาตฑและนานาชาตฑ

 ๓.๑.๔ พบฒนาและสนบบสนคนศรนยณความเปปน

เลฑศดหานพระพคทธศาสนาระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

๓.๑.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทมมผลความพศงพอใจ

ของผรหรบบบรฑการในระดบบดม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบรรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๔๕๖ โครงการธรรมสบญจรสรหพมทนหองชาวใตห ๓.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบรรณาการ

งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมกบบกระบวนการ

เรมยนการสอนในรายวฑชา การวฑจบยและทะนค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรม

๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบการวฑจบย

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบการ

ทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๕๓๕ โครงการพบฒนาบคคลากรตามแนวคฑดเศรษฐกฑจพอเพมยง ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบการ

ทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบรรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๖๕๐ โครงการอบรมธรรมแกหเยาวชนในสถานพฑนฑจ ๓.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบรรณาการ

งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมกบบกระบวนการ

เรมยนการสอนในรายวฑชา การวฑจบยและทะนค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรม

๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบการวฑจบย

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบการ

ทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๖๘๐ โครงการเผยแผหธรรมทางสถานมวฑทยคโทรทบศนณ ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบการ

ทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๗๕๐ โครงการศาสนฑกสบมพบนธณระหวหางสถาบบนการศศกษา ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบการ

ทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๓

พบฒนางานบรฏการวฏชาการแกสสบงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมบรรณาการกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม
เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๒๖ โครงการกฑจกรรมเผยแผหองคณความรรหเนพทองในวบนสจาคบญทาง

พระพคทธศาสนา ประจจาปปงบประมาณ 2561

๓.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการบรรณาการ

งานบรฑการวฑชาการแกหสบงคมกบบกระบวนการ

เรมยนการสอนในรายวฑชา การวฑจบยและทะนค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรม

๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบการวฑจบย

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบการ

ทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๑,๓๓ โครงการบรฑการวฑชาการแกหชคมชนและสบงคม ๓.๒.๑ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบ

กระบวนการเรมยนการสอนในรายวฑชา

 ๓.๒.๒ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบการวฑจบย

 ๓.๒.๓ รหอยละของโครงการบรฑการ

วฑชาการแกหสบงคมทมทบรรณาการกบบการ

ทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๔

พบฒนางานสสงเสรฏมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศฏลปวบฒนธรรมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบทบชงในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          ผลงานดหานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๔๕๒ โครงการจบดนฑทรรศการเนพทองในวบนสจาคบญทางพระพคทธ

ศาสนา

๔.๑.๒ สนบบสนคนและพบฒนางานสหงเสรฑมพระ

พคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมทมท

สะทหอนอบตลบกษณณของมหาวฑทยาลบย

 ๔.๑.๓ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรม ทบทงในระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

๔.๑.๑ จจานวนผลงานดหานพระพคทธ

ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลในระดบบชาตฑ

และนานาชาตฑ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๔๗๔ โครงการ สามมจฑกรรมสหงเสรฑมวบฒนธรรมประเพณมไทย ๔.๑.๑ จจานวนผลงานดหานพระพคทธ

ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลในระดบบชาตฑ

และนานาชาตฑ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๔

พบฒนางานสสงเสรฏมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศฏลปวบฒนธรรมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบทบชงในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          นวบตกรรมดหานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการบรรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและ

บรฑการวฑชาการแกหสบงคม

เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๕๑ โครงการวบฒนธรรมสบญจรไทย+ อาเซมยน ๔.๒.๓ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรม ทบทงในระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

 ๔.๒.๕ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรม ทบทงในระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

๔.๒.๑ จจานวนนวบตกรรมดหานพระพคทธ

ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการ

บรรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนา

และทะนคศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยน

การสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกห

สบงคม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๔

พบฒนางานสสงเสรฏมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศฏลปวบฒนธรรมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบทบชงในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          นวบตกรรมดหานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการบรรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและ

บรฑการวฑชาการแกหสบงคม

เปปาประสงครททท ๒

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๗๕๒ โครงการสพบสานศฑลปวบฒนธรรมทหองถฑทนใตห ๔.๒.๓ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรม ทบทงในระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

 ๔.๒.๔ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการพบฒนา

นวบตกรรมโดยการบรรณาการงานสหงเสรฑม

พระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลป

วบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบย

และบรฑการวฑชาการแกหสบงคม

 ๔.๒.๕ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรม ทบทงในระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

๔.๒.๑ จจานวนนวบตกรรมดหานพระพคทธ

ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการ

บรรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนา

และทะนคศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยน

การสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกห

สบงคม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบรรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๔๔๖ โครงการแนะแนวนวบตกรรมทางการศศกษา สรหไทยแลนดณ 

๔.๐ ประจจาปปงบประมาณ ๒๕๖๑

๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหเทคโนโลยม

สารสนเทศเพพทอการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรรหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรรห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๑ ระดบบความสจาเรรจของการนจา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๔๙๓ โครงการเทศนณมหาชาตฑและทอดผหาปปาประจจาปป ๕.๑.๑ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหหลบกพระ

พคทธศาสนาประยคกตณในการบรฑหารจบดการ

องคณกร

 ๕.๑.๔ กจากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสจาเรรจของการนจา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๔ ระดบบความสจาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบรรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๖๖๕ โครงการพบฒนาองคณกรดหานการจบดการความรรห (KM) "พบฒนา

องคณกรดหานการจบดการความรรห (KM) ใหหสอดคลหองกบบนโยบาย 

Thailand ๔.๐" ประจจาปปงบประมาณ ๒๕๖๑

๕.๑.๖ พบฒนาและสหงเสรฑมการใชหเทคโนโลยม

สารสนเทศเพพทอการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๗ สหงเสรฑมการใชหความรรหและ

ประสบการณณทมทไดหจากการแลกเปลมทยนเรมยนรรห

ไปประยคกตณใชหกบบการปฏฑบบตฑงาน

๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของบคคลากร

ทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

45



ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบรรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๒๘ โครงการวบนบรรพาจารยณ ประจจาปปงบประมาณ 2561 ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กจากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสจาเรรจของการนจา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสจาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสจาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสจาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบรรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบรรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๓๓ โครงการอบรมเสรฑมทบกษะวฑชาชมพเฉพาะสาขาวฑชา ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กจากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสจาเรรจของการนจา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสจาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสจาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสจาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบรรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบรรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๓๓ โครงการจบดทจาแผนพบฒนา/งบประมาณ/แผนปฏฑบบตฑการ

ประจจาปป

๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กจากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสจาเรรจของการนจา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสจาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสจาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสจาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบรรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบรรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑,๓๓ โครงการวฑถมไทย วฑถมพคทธ ๕.๑.๒ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบและกลไก 

การบรฑหารจบดการองคณกรใหหเปปนไปตามหลบก

ธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ พบฒนาระบบและกลไกการบรฑหาร

ตฑดตามผลการดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนา

 ๕.๑.๔ กจากบบตฑดตามและประเมฑนผลการ

ดจาเนฑนงานตามแผนพบฒนาตามพบนธกฑจและ

แผนสนบบสนคนการบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ สหงเสรฑมและพบฒนาระบบการบรฑหาร

จบดการดหานงบประมาณ

๕.๑.๑ ระดบบความสจาเรรจของการนจา

หลบกพระพคทธศาสนามาประยคกตณใชหใน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๒ ระดบบความสจาเรรจของการ

บรฑหารตามหลบกธรรมาภฑบาล

 ๕.๑.๓ ระดบบความสจาเรรจของงานเปปน

ไปตามแผนพบมนามหาวฑทยาลบย ระยะทมท 

๑๒

 ๕.๑.๔ ระดบบความสจาเรรจของแผน

พบฒนาตามพบนธกฑจและแผนสนบบสนคน

การบรฑหารจบดการองคณกร

 ๕.๑.๕ รหอยละของการใชหจหายงบ

ประมาณทมทเปปนตามแผนงบประมาณ

 ๕.๑.๖ ระดบบความพศงพอใจของ

บคคลากรทมทมมตหอการบรฑหารจบดการ

 ๕.๑.๗ ระดบบความสคขของบคคลากรใน

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๕

พบฒนาการบรฏหารจบดการองครกรเชฏงพยทธบบรณาการ

          การบรฑหารจบดการองคณกรโดยใชหหลบกพระพคทธศาสนาบรรณาการกบบการบรฑหารจบดการสมบยใหมห
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

การปฏฑบบตฑงานภายในองคณกร
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๑

ต.ค.รายไดด
ททท

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

๑) พบฒนาบบณฑบตใหดมทคจณภาพ  1,195,080  78,000  1,273,080

โครงการจจดททาตทาราและหนจงสสอทางววชาการ  150,000  0  150,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๑

โครงการพจฒนาสสงเสรวมสสขภาพนวสวต  100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๒

โครงการพจฒนาระบบขขอมมลสารสนเทศเพสพอใชข

บรวหารและพจฒนาการเรนยนรมข

 150,000  0  150,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๓

โครงการปฐมนวเทศประจทาปปการศศกษา  100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๔

โครงการเปปดโลกกวขางสรขางเสขนทางสมสอาชนพ  100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๕

โครงการปฎวบจตวววปปสสากจมมจฏฐานนวสวต  72,000  78,000  150,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๖

โครงการตวดตามบจณฑวตทนพสทาเรรจการศศกษา  50,000  0  50,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๗
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๑

ต.ค.รายไดด
ททท

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

โครงการพจฒนาศจกยภาพบสคลากรสาย

ววชาการดขานการเขนยนผลงานทางววชาการ

 200,000  0  200,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๘

โครงการพจฒนาบจณฑวตทนพพศงประสงคฆ  100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๙

โครงการกวจกรรมเสรวมหลจกสมตร  73,080  0  73,080 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๑๐

โครงการพจฒนานวสวตในศตวรรษทนพ ๒๑ และ

นโยบาย ๔.๐

 100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๑๑

๒) พบฒนางานวบจบยและนวบตกรรมใหดมทคจณภาพ

ทบทงในระดบบชาตบและนานาชาตบ

 250,000  0  250,000

โครงการจจดททาวารสารววทยาลจยสงฆฆปปตตานน  100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๑

โครงการพจฒนาศจกยภาพบสคลากรสาย

ววชาการดขานการววจจย และงานสรขางสรรคฆเพสพอ

สรขางองคฆความรมข

 150,000  0  150,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๒
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๑

ต.ค.รายไดด
ททท

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

๓) พบฒนางานบรบการวบชาการแกจสบงคมใหดมท

คจณภาพ เปปนทททยอมรบบในระดบบชาตบและนานา

ชาตบ

 1,300,000  0  1,300,000

โครงการจจดการความรมขเพสพอการเผยแผสพระ

พสทธศาสนา

 100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๑

โครงการธรรมสจญจรสมสพนพนของชาวใตข  200,000  0  200,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๒

โครงการอบรมศาสนพวธนกร  100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๓

โครงการพจฒนาบสคลากรตามแนวควด

เศรษฐกวจพอเพนยง

 100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๔

โครงการอบรมธรรมแกสเยาวชนในสถานพวนวจ  150,000  0  150,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๕

โครงการเผยแผสธรรมทางสถานนววทยสโทรทจศนฆ  100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๖
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๑

ต.ค.รายไดด
ททท

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

โครงการศาสนวกสจมพจนธฆระหวสางสถาบจนการ

ศศกษา

 200,000  0  200,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๗

โครงการกวจกรรมเผยแผสองคฆความรมขเนสพองใน

วจนสทาคจญทางพระพสทธศาสนา ประจทาปปงบ

ประมาณ 2561

 200,000  0  200,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๘

โครงการบรวการววชาการแกสชสมชนและสจงคม  150,000  0  150,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๙
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๑

ต.ค.รายไดด
ททท

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

๔) พบฒนางานสจงเสรบมพระพจทธศาสนาและทะนจ

บจารจงศบลปวบฒนธรรมใหดมทคจณภาพ เปปนทททยอมรบบ

ทบทงในระดบบชาตบและนานาชาตบ

 623,080  0  623,080

โครงการจจดนวทรรศการเนสพองในวจนสทาคจญทาง

พระพสทธศาสนา

 73,080  0  73,080 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๑

โครงการ สามนจวกรรมสสงเสรวมวจฒนธรรม

ประเพณนไทย

 100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๒

โครงการวจฒนธรรมสจญจรไทย+ อาเซนยน  300,000  0  300,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๓

โครงการสสบสานศวลปวจฒนธรรมทของถวพนใตข  150,000  0  150,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๔
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๑

ต.ค.รายไดด
ททท

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

๕) พบฒนาการบรบหารจบดการองคคกรเชบงพจทธ

บบรณาการ

 900,000  0  900,000

โครงการแนะแนวนวจตกรรมทางการศศกษา สมส

ไทยแลนดฆ ๔.๐ ประจทาปปงบประมาณ ๒๕๖๑

 150,000  0  150,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๑

โครงการเทศนฆมหาชาตวและทอดผขาปปาประจทา

ปป

 200,000  0  200,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๒

โครงการพจฒนาองคฆกรดขานการจจดการความรมข 

(KM) "พจฒนาองคฆกรดขานการจจดการความรมข 

(KM) ใหขสอดคลของกจบนโยบาย Thailand 

๔.๐" ประจทาปปงบประมาณ ๒๕๖๑

 100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๓

โครงการวจนบมรพาจารยฆ ประจทาปปงบประมาณ 

2561

 100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๔

โครงการอบรมเสรวมทจกษะววชาชนพเฉพาะ

สาขาววชา

 100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๕

โครงการจจดททาแผนพจฒนา/งบประมาณ/แผน

ปฏวบจตวการประจทาปป

 100,000  0  100,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๖
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แผนการเบบกจจายงบประมาณของโครงการ  แผนปฏบบบตบการประจจาปปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

สจวนงาน  มหาวบทยาลบยมหาจจฬาลงกรณราชวบทยาลบย

โครงการ
ประเภทงบประมาณ

แผจนดบน

รวม

งบประมาณ

การเบบกจจายงบประมาณ ๒๕๖๑

ต.ค.รายไดด
ททท

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

โครงการววถนไทย ววถนพสทธ  150,000  0  150,000 ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน

๗

รวม
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รายงานงบประมาณรายโครงการ/กกจกรรม   ปปการศศกษา 2561  
มหาวกทยาลลยมหาจจฬาลงกรณราชวกทยาลลย

วกทยาลลยสงฆฆปปตตานน

โครงการ / กกจกรรม
งบ

ทนทตลตง

งบ

ทนทใชชไป
งบ

คงเหลลอ
หนนวยงาน

 150,000.00  150,000.00  0.001. โครงการแนะแนวนววตกรรมทางการศศกษา

สสสไทยแลนดด ๔.๐ ประจจาปปงบประมาณ 

๒๕๖๑

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 73,080.00  73,080.00  0.002. โครงการจวดนวทรรศการเนนนองในววนสจาควญ

ทางพระพพทธศาสนา

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  100,000.00  0.003. โครงการจวดการความรสรเพนนอการเผยแผสพระ

พพทธศาสนา

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 200,000.00  200,000.00  0.004. โครงการธรรมสวญจรสสสพนนนรองชาวใตร ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 150,000.00  150,000.00  0.005. โครงการจวดทจาตจาราและหนวงสนอทาง

ววชาการ

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  100,000.00  0.006. โครงการ สามนจวกรรมสสงเสรวมววฒนธรรม

ประเพณนไทย

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 200,000.00  200,000.00  0.007. โครงการเทศนดมหาชาตวและทอดผราปปา

ประจจาปป

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  100,000.00  0.008. โครงการอบรมศาสนพวธนกร ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  100,000.00  0.009. โครงการจวดทจาวารสารววทยาลวยสงฆด

ปปตตานน

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  100,000.00  0.0010. โครงการพวฒนาสสงเสรวมสพขภาพนวสวต ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  100,000.00  0.0011. โครงการพวฒนาบพคลากรตามแนวควด

เศรษฐกวจพอเพนยง

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 150,000.00  150,000.00  0.0012. โครงการพวฒนาระบบขรอมสลสารสนเทศ

เพนนอใชรบรวหารและพวฒนาการเรนยนรสร

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 150,000.00  150,000.00  0.0013. โครงการอบรมธรรมแกสเยาวชนในสถาน

พวนวจ

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  100,000.00  0.0014. โครงการพวฒนาองคดกรดรานการจวดการ

ความรสร (KM) "พวฒนาองคดกรดรานการจวดการ

ความรสร (KM) ใหรสอดคลรองกวบนโยบาย 

Thailand ๔.๐" ประจจาปปงบประมาณ ๒๕๖๑

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 9:54

หนนา  1 / 3ระบบจจดททาแผนอองระบบประกจน
21/08/2019
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วกทยาลลยสงฆฆปปตตานน

โครงการ / กกจกรรม
งบ

ทนทตลตง

งบ

ทนทใชชไป
งบ

คงเหลลอ
หนนวยงาน

 100,000.00  94,000.00  6,000.0015. โครงการเผยแผสธรรมทางสถานนววทยพ

โทรทวศนด

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  100,000.00  0.0016. โครงการปฐมนวเทศประจจาปปการศศกษา ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  0.00  100,000.0017. โครงการเปปดโลกกวรางสรรางเสรนทางสสส

อาชนพ

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 200,000.00  0.00  200,000.0018. โครงการศาสนวกสวมพวนธดระหวสางสถาบวน

การศศกษา

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 300,000.00  0.00  300,000.0019. โครงการววฒนธรรมสวญจรไทย+ อาเซนยน ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 150,000.00  0.00  150,000.0020. โครงการสนบสานศวลปววฒนธรรมทรองถวนน

ใตร

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 150,000.00  148,700.00  1,300.0021. โครงการปฎวบวตวววปปสสากวมมวฏฐานนวสวต ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 50,000.00  4,799.00  45,201.0022. โครงการตวดตามบวณฑวตทนนสจาเรรจการ

ศศกษา

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 200,000.00  199,000.00  1,000.0023. โครงการกวจกรรมเผยแผสองคดความรสรเนนนอง

ในววนสจาควญทางพระพพทธศาสนา ประจจาปปงบ

ประมาณ 2561

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 200,000.00  118,354.00  81,646.0024. โครงการพวฒนาศวกยภาพบพคลากรสาย

ววชาการดรานการเขนยนผลงานทางววชาการ

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  93,000.00  7,000.0025. โครงการพวฒนาบวณฑวตทนนพศงประสงคด ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 73,080.00  63,650.50  9,429.5026. โครงการกวจกรรมเสรวมหลวกสสตร ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  96,297.00  3,703.0027. โครงการววนบสรพาจารยด ประจจาปปงบ

ประมาณ 2561

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  100,000.00  0.0028. โครงการอบรมเสรวมทวกษะววชาชนพเฉพาะ

สาขาววชา

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  20,000.00  80,000.0029. โครงการพวฒนานวสวตในศตวรรษทนน ๒๑

และนโยบาย ๔.๐

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 150,000.00  110,000.00  40,000.0030. โครงการบรวการววชาการแกสชพมชนและ

สวงคม

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 100,000.00  100,000.00  0.0031. โครงการจวดทจาแผนพวฒนา/งบประมาณ/

แผนปฏวบวตวการประจจาปป

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 150,000.00  150,000.00  0.0032. โครงการววถนไทย ววถนพพทธ ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 150,000.00  150,000.00  0.0033. โครงการพวฒนาศวกยภาพบพคลากรสาย

ววชาการดรานการววจวย และงานสรรางสรรคดเพนนอ

ววทยาลวยสงฆดปปตตานน

 9:54

หนนา  2 / 3ระบบจจดททาแผนอองระบบประกจน
21/08/2019

62



วกทยาลลยสงฆฆปปตตานน

โครงการ / กกจกรรม
งบ

ทนทตลตง

งบ

ทนทใชชไป
งบ

คงเหลลอ
หนนวยงาน

สรรางองคดความรสร

 4,346,160.00  3,320,880.50  1,025,279.50รวม

 9:54

หนนา  3 / 3ระบบจจดททาแผนอองระบบประกจน
21/08/2019
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รายงานแสดงกกจกรรมตามยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร
ปปการศศกษา  2561

ยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร / กกจกรรม จจานวน

กกจกรรม

งบประมาณ

( บาท )

 7ยยทธศาสตรรททท 1. พพฒนาบพณฑกตใหหมทคยณภาพ

 7เปปาประสงครททท 1.1 บพณฑกตมทคยณลพกษณะตามนวลพกษณร และกรอบมาตรฐานคยณวยฒกระดพบอยดม

ศศกษาแหหงชาตก (TQF:HEd)

1. โครงการกกจกรรมเสรกมหลลกสสตร  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  73,080.00

2. โครงการตกดตามบลณฑกตทททสสาเรรจการศศกษา  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  50,000.00

3. โครงการเปปดโลกกววางสรวางเสวนทางสสสอาชทพ  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00

4. โครงการพลฒนานกสกตในศตวรรษททท ๒๑ และนโยบาย ๔.๐  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00

5. โครงการปฐมนกเทศประจสาปปการศศกษา  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00

6. โครงการพลฒนาบลณฑกตทททพศงประสงคค  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00

7. โครงการปฎกบลตกวกปปสสากลมมลฏฐานนกสกต  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  150,000.00

 1เปปาประสงครททท 1.3 อาจารยรมทความรรหความเชททยวชาญในศาสตรรและมททพกษะในการจพดกระบวน

การเรทยนรรหททททพนสมพย

1. โครงการพลฒนาศลกยภาพบบคลากรสายวกชาการดวานการเขทยนผลงานทางวกชาการ  ( นาย

รลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )

 200,000.00

 3เปปาประสงครททท 1.4 ทรพพยากรการเรทยนรรหเพทยงพอและเหมาะสม

1. โครงการจลดทสาตสาราและหนลงสสอทางวกชาการ  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  150,000.00

2. โครงการพลฒนาระบบขวอมสลสารสนเทศเพสทอใชวบรกหารและพลฒนาการเรทยนรสว  ( นายรลงสรรคค

วลฒนาชลยวณกช )

 150,000.00

3. โครงการพลฒนาสสงเสรกมสบขภาพนกสกต  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00

 2ยยทธศาสตรรททท 2. พพฒนางานวกจพยและนวพตกรรมใหหมทคยณภาพทพทงในระดพบชาตกและนานาชาตก

 2เปปาประสงครททท 2.2 ผลงานวกจพย งานสรหางสรรครและนวพตกรรมไดหรพบการตทพกมพรเผยแพรหทพทงใน

ระดพบชาตกและนานาชาตก

1. โครงการพลฒนาศลกยภาพบบคลากรสายวกชาการดวานการวกจลย และงานสรวางสรรคคเพสทอสรวาง

องคคความรสว  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )

 150,000.00

2. โครงการจลดทสาวารสารวกทยาลลยสงฆคปปตตานท  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00
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รายงานแสดงกกจกรรมตามยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร
ปปการศศกษา  2561

ยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร / กกจกรรม จจานวน

กกจกรรม

งบประมาณ

( บาท )

 2ยยทธศาสตรรททท 3. พพฒนางานบรกการวกชาการแกหสพงคมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรพบในระดพบชาตก

และนานาชาตก

 2เปปาประสงครททท 3.1 ผลงานบรกการวกชาการแกหสพงคมมทคยณภาพ เปปนทททยอมรพบในระดพบชาตกและ

นานาชาตก

1. โครงการอบรมศาสนพกธทกร  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00

2. โครงการจลดการความรสวเพสทอการเผยแผสพระพบทธศาสนา  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00

 7เปปาประสงครททท 3.2 งานบรกการวกชาการแกหสพงคมบรรณาการกพบการเรทยนการสอน การวกจพยและ

ทะนยบจารยงศกลปวพฒนธรรม

1. โครงการกกจกรรมเผยแผสองคคความรสวเนสทองในวลนสสาคลญทางพระพบทธศาสนา ประจสาปปงบ

ประมาณ 2561  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )

 200,000.00

2. โครงการศาสนกกสลมพลนธคระหวสางสถาบลนการศศกษา  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  200,000.00

3. โครงการบรกการวกชาการแกสชบมชนและสลงคม  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  150,000.00

4. โครงการธรรมสลญจรสสสพททนวองชาวใตว  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  200,000.00

5. โครงการเผยแผสธรรมทางสถานทวกทยบโทรทลศนค  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00

6. โครงการพลฒนาบบคลากรตามแนวคกดเศรษฐกกจพอเพทยง  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00

7. โครงการอบรมธรรมแกสเยาวชนในสถานพกนกจ  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  150,000.00
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รายงานแสดงกกจกรรมตามยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร
ปปการศศกษา  2561

ยยทธศาสตรร / เปปาประสงคร / กกจกรรม จจานวน

กกจกรรม

งบประมาณ

( บาท )

 2ยยทธศาสตรรททท 4. พพฒนางานสหงเสรกมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศกลปวพฒนธรรมใหหมท

คยณภาพ เปปนทททยอมรพบทพทงในระดพบชาตกและนานาชาตก

 2เปปาประสงครททท 4.1 ผลงานดหานพระพยทธศาสนาและศกลปวพฒนธรรมมทคยณภาพ เปปนทททยอมรพบใน

ระดพบชาตกและนานาชาตก

1. โครงการ สามทจกกรรมสสงเสรกมวลฒนธรรมประเพณทไทย  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00

2. โครงการจลดนกทรรศการเนสทองในวลนสสาคลญทางพระพบทธศาสนา  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลย

วณกช )

 73,080.00

 2เปปาประสงครททท 4.2 นวพตกรรมดหานพระพยทธศาสนาและศกลปวพฒนธรรมทททเกกดจากการบรรณาการ

งานสหงเสรกมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศกลปวพฒนธรรมกพบการเรทยนการสอน การวกจพยและ

บรกการวกชาการแกหสพงคม

1. โครงการวลฒนธรรมสลญจรไทย+ อาเซทยน  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  300,000.00

2. โครงการสสบสานศกลปวลฒนธรรมทวองถกทนใตว  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  150,000.00

 7ยยทธศาสตรรททท 5. พพฒนาการบรกหารจพดการองครกรเชกงพยทธบรรณาการ

 7เปปาประสงครททท 5.1 การบรกหารจพดการองครกรโดยใชหหลพกพระพยทธศาสนาบรรณาการกพบการ

บรกหารจพดการสมพยใหมห

1. โครงการอบรมเสรกมทลกษะวกชาชทพเฉพาะสาขาวกชา  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00

2. โครงการวกถทไทย วกถทพบทธ  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  150,000.00

3. โครงการแนะแนวนวลตกรรมทางการศศกษา สสสไทยแลนดค ๔.๐ ประจสาปปงบประมาณ ๒๕๖๑

( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )

 150,000.00

4. โครงการเทศนคมหาชาตกและทอดผวาปปาประจสาปป  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  200,000.00

5. โครงการจลดทสาแผนพลฒนา/งบประมาณ/แผนปฏกบลตกการประจสาปป  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลย

วณกช )

 100,000.00

6. โครงการพลฒนาองคคกรดวานการจลดการความรสว (KM) "พลฒนาองคคกรดวานการจลดการความรสว

(KM) ใหวสอดคลวองกลบนโยบาย Thailand ๔.๐" ประจสาปปงบประมาณ ๒๕๖๑  ( นายรลงสรรคค 

วลฒนาชลยวณกช )

 100,000.00

7. โครงการวลนบสรพาจารยค ประจสาปปงบประมาณ 2561  ( นายรลงสรรคค วลฒนาชลยวณกช )  100,000.00
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มหาววทยาลลยมหาจจฬาลงกรณราชววทยาลลย

แบบสรจปผลการดดาเนวนงานตามแผนปฏวบลตวการประจดาปปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1-2 (ต.ค. 2560 - มม.ค. 2561)

ชชชอโครงการ

ตลวชมชวลด

ตาม

แผนฯ

12

ผลการดดาเนวนการ

ลดาดลบ

ทมช

ผลผลวต * ลลกษณะ

โครงการ

จดานวน

ผผผเขผารรวม

โครงการ

จดานวน

ครลชงทมช

จลด

ความพพงพอใจ

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

โครงการ

แลผวเสรรจ

ตามเวลาทมช

กดาหนด

กดาหนดวลน

ว/ด/ป ว/ด/ป

งบประมาณ 2561
ชชชอ คน ทมช

รลบผวดชอบ/

วข.,วส.

ตลวชมชวลดเชวงปรวมาณ ตลวชมชวลดเชวงคจณภาพ ตลวชมชวลดเชวงเวลา

(รผอยละ) เรวชมตผน สวชนสจด ในงบ นอกงบ(รผอยละ)(ครลชง)(คน)

สรวนกลาง/

ววทยาเขต/

ววทยาลลยสงฆฆ

ผล

สลมฤทธวธ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

ยจทธศาสตรฆทมช 1 พลฒนาบลณฑวตใหผมมคจณภาพ

โครงการจจดททาตทาราและหนจงสสอ

ทางววชาการ

1 แผน

ผล

2 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 3

 3

 0

 3

 100 14/06/2561 14/06/2561  150,000 พระครรสสวรรณสส

ตาลจงการ

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน14/02/2561 01/09/2561  150,000 100

 100

 0

 1.4.1, 

1.4.2, 

1.4.3, 

1.4.4

 0

 0

 3 3.45%

โครงการปฎวบจตวววปปสสา

กจมมจฏฐานนวสวต

2 แผน

ผล

2, 3 โครงการตตอเนสนอง  300

 320

 0

 2

 100 12/03/2561 08/04/2561  75,000 พระครรสสวรรฯสส

ตาลจงการ

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน12/03/2561 08/04/2561  75,000 100

 100

 94

 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3, 

1.1.4

 75,000

 75,000

 4 0.00%

โครงการพจฒนาระบบขขอมรล

สารสนเทศเพสนอใชขบรวหารและ

พจฒนาการเรนยนรรข

3 แผน

ผล

2 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 1

 0

 0

 0

 0 05/01/2561 05/01/2561  150,000 พระมหามารสต 

ธมมมธนโร

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน05/01/2561 05/01/2561  150,000 0

 100

 0

 1.4.1, 

1.4.3

 0

 0

 0 0.00%

ยจทธศาสตรฆทมช 3 พลฒนางานบรวการววชาการแกรสลงคมใหผมมคจณภาพ เปปนทมชยอมรลบในระดลบชาตวและนานาชาตว

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

ตลวชมชวลด

ตาม

แผนฯ

12

ผลการดดาเนวนการ

ลดาดลบ

ทมช

ผลผลวต * ลลกษณะ

โครงการ

จดานวน

ผผผเขผารรวม

โครงการ

จดานวน

ครลชงทมช

จลด

ความพพงพอใจ

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

โครงการ

แลผวเสรรจ

ตามเวลาทมช

กดาหนด

กดาหนดวลน

ว/ด/ป ว/ด/ป

งบประมาณ 2561
ชชชอ คน ทมช

รลบผวดชอบ/

วข.,วส.

ตลวชมชวลดเชวงปรวมาณ ตลวชมชวลดเชวงคจณภาพ ตลวชมชวลดเชวงเวลา

(รผอยละ) เรวชมตผน สวชนสจด ในงบ นอกงบ(รผอยละ)(ครลชง)(คน)

สรวนกลาง/

ววทยาเขต/

ววทยาลลยสงฆฆ

ผล

สลมฤทธวธ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

โครงการกวจกรรมเผยแผตองคฆ

ความรรขเนสนองในวจนสทาคจญทางพระ

พสทธศาสนา ประจทาปปงบ

ประมาณ 2561

4 แผน

ผล

2, 3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 300

 300

 0

 0

 100 28/02/2561 28/02/2561  200,000 พระมหาสมควด 

สมมปนมโน

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน28/02/2561 28/02/2561  200,000 0

 100

 100

 3.2.1, 

3.2.2, 

3.2.3

 0

 0

 3 0.00%

โครงการบรวการววชาการแกต

ชสมชนและสจงคม

5 แผน

ผล

1, 2 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 210

 210

 0

 0

 0 30/12/2560 01/01/2561  150,000 นางสาวภมรรจตนฆ 

ชสมภรประววโร

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน30/12/2560 01/01/2561  150,000 0

 100

 100

 3.2.1, 

3.2.2, 

3.2.3

 0

 0

 0 0.00%

โครงการเผยแผตธรรมทางสถานน

ววทยสโทรทจศนฆ

6 แผน

ผล

2, 3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 100

 100

 0

 12

 100 01/10/2560 30/09/2561  100,000 พระมหาววเชนยร 

วชวรธมมโม

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน01/10/2560 30/09/2561  100,000 100

 80

 100

 3.2.3  0

 0

 4 4.43%

โครงการพจฒนาบสคลากรตาม

แนวควดเศรษฐกวจพอเพนยง

7 แผน

ผล

2, 3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 50

 184

 0

 1

 100 17/02/2561 18/02/2561  100,000 พระมหาววเชนยร 

วชวรธมมโม

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน17/02/2561 18/02/2561  100,000 100

 100

 100

 3.2.3  0

 0

 3 4.20%

โครงการอบรมธรรมแกตเยาวชน

ในสถานพวนวจ

8 แผน

ผล

2, 3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 55

 35

 0

 33

 100 01/01/2561 30/09/2561  150,000 พระมหาสมควด 

สมมปนมโน

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน01/01/2561 30/09/2561  150,000 100

 100

 100

 3.2.1, 

3.2.2, 

3.2.3

 0

 0

 3 3.91%

ยจทธศาสตรฆทมช 4 พลฒนางานสรงเสรวมพระพจทธศาสนาและทะนจบดารจงศวลปวลฒนธรรมใหผมมคจณภาพ เปปนทมชยอมรลบทลชงในระดลบชาตวและนานาชาตว

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

68



ชชชอโครงการ

ตลวชมชวลด

ตาม

แผนฯ

12

ผลการดดาเนวนการ

ลดาดลบ

ทมช

ผลผลวต * ลลกษณะ

โครงการ

จดานวน

ผผผเขผารรวม

โครงการ

จดานวน

ครลชงทมช

จลด

ความพพงพอใจ

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

โครงการ

แลผวเสรรจ

ตามเวลาทมช

กดาหนด

กดาหนดวลน

ว/ด/ป ว/ด/ป

งบประมาณ 2561
ชชชอ คน ทมช

รลบผวดชอบ/

วข.,วส.

ตลวชมชวลดเชวงปรวมาณ ตลวชมชวลดเชวงคจณภาพ ตลวชมชวลดเชวงเวลา

(รผอยละ) เรวชมตผน สวชนสจด ในงบ นอกงบ(รผอยละ)(ครลชง)(คน)

สรวนกลาง/

ววทยาเขต/

ววทยาลลยสงฆฆ

ผล

สลมฤทธวธ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

โครงการจจดนวทรรศการเนสนองใน

วจนสทาคจญทางพระพสทธศาสนา

9 แผน

ผล

1, 3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 300

 472

 0

 1

 1 28/02/2561 28/02/2561  73,080 พระครรสสตกวจ

สโมสร

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน28/02/2561 28/02/2561  73,080 100

 100

 100

 4.1.1  0

 0

 3 4.84%

ยจทธศาสตรฆทมช 5 พลฒนาการบรวหารจลดการองคฆกรเชวงพจทธบผรณาการ

โครงการจจดททาแผนพจฒนา/งบ

ประมาณ/แผนปฏวบจตวการประจทา

ปป

10 แผน

ผล

1 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 30

 30

 2

 2

 100 08/01/2561 12/01/2561  100,000 นายรจงสรรคฆ 

วจฒนาชจยวณวช

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน08/01/2561 12/01/2561  100,000 0

 100

 100

 5.1.1, 

5.1.2, 

5.1.3, 

5.1.4, 

5.1.5, 

5.1.6, 

5.1.7

 0

 0

 4 0.00%

โครงการแนะแนวนวจตกรรมทาง

การศศกษา สรตไทยแลนดฆ ๔.๐ 

ประจทาปปงบประมาณ ๒๕๖๑

11 แผน

ผล

1, 2, 3, 4 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 30

 82

 0

 1

 100 07/03/2561 08/03/2561  150,000 พระมหามารสต 

ธมมมธนโร

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน07/03/2561 08/03/2561  150,000 100

 100

 100

 5.1.1, 

5.1.6

 0

 0

 3 4.26%

โครงการววถนไทย ววถนพสทธ12 แผน

ผล

3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 300

 300

 2

 2

 100 24/12/2560 24/12/2560  150,000 นายอทาพร  มณน

เนนยม

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน24/12/2560 24/12/2560  150,000 0

 100

 100

 5.1.1, 

5.1.2, 

5.1.3, 

5.1.4, 

 0

 0

 3 0.00%

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

ตลวชมชวลด

ตาม

แผนฯ

12

ผลการดดาเนวนการ

ลดาดลบ

ทมช

ผลผลวต * ลลกษณะ

โครงการ

จดานวน

ผผผเขผารรวม

โครงการ

จดานวน

ครลชงทมช

จลด

ความพพงพอใจ

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

โครงการ

แลผวเสรรจ

ตามเวลาทมช

กดาหนด

กดาหนดวลน

ว/ด/ป ว/ด/ป

งบประมาณ 2561
ชชชอ คน ทมช

รลบผวดชอบ/

วข.,วส.

ตลวชมชวลดเชวงปรวมาณ ตลวชมชวลดเชวงคจณภาพ ตลวชมชวลดเชวงเวลา

(รผอยละ) เรวชมตผน สวชนสจด ในงบ นอกงบ(รผอยละ)(ครลชง)(คน)

สรวนกลาง/

ววทยาเขต/

ววทยาลลยสงฆฆ

ผล

สลมฤทธวธ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

5.1.5, 

5.1.6, 

5.1.7

โครงการอบรมเสรวมทจกษะ

ววชาชนพเฉพาะสาขาววชา

13 แผน

ผล

2, 3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 60

 60

 0

 0

 0 22/01/2561 26/01/2561  100,000 นายจารศก ศวรวนส

พงศฆ

ววทยาลจยสงฆฆ

ปปตตานน22/01/2561 26/01/2561  100,000 0

 100

 100

 5.1.1, 

5.1.2, 

5.1.3, 

5.1.4, 

5.1.5, 

5.1.6, 

5.1.7

 0

 0

 3 0.00%

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

แบบสรจปผลการดดาเนวนงานตามแผนปฏวบลตวการประจดาปปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3-4 (เม.ย. 2561 - ก.ย. 2561)

ชชชอโครงการ

ตลวชชชวลด

ตาม

แผนฯ

12

ผลการดดาเนวนการ

ลดาดลบ

ทชช

ผลผลวต * ลลกษณะ

โครงการ

จดานวน

ผผผเขผารรวม

โครงการ

จดานวน

ครลชงทชช

จลด

ความพพงพอใจ

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

โครงการ

แลผวเสรรจ

ตามเวลาทชช

กดาหนด

กดาหนดวลน

ว/ด/ป ว/ด/ป

งบประมาณ 2561
ชชชอ คน ทชช

รลบผวดชอบ/

วข.,วส.

ตลวชชชวลดเชวงปรวมาณ ตลวชชชวลดเชวงคจณภาพ ตลวชชชวลดเชวงเวลา

(รผอยละ) เรวชมตผน สวชนสจด ในงบ นอกงบ(รผอยละ)(ครลชง)(คน)

สรวนกลาง/

ววทยาเขต/

ววทยาลลยสงฆฆ

ผล

สลมฤทธวธ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

ยจทธศาสตรฆทชช 1 พลฒนาบลณฑวตใหผมชคจณภาพ

โครงการกกจกรรมเสรกมหลลกสสตร1 แผน

ผล

1 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 165

 165

 0

 0

 100 22/09/2561 20/09/2561  73,080 นายชนกศรร ชสเลลลอน วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน22/09/2561 20/09/2561  73,080 0

 100

 100

 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3, 

1.1.4

 0

 0

 3 0.00%

โครงการตกดตามบลณฑกตทนลสสาเรรจ

การศศกษา

2 แผน

ผล

1 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 80

 80

 1

 1

 0 25/05/2561 26/05/2561  50,000 นายกฤตพจนร คง

สนพพทธ

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน25/05/2561 26/05/2561  50,000 0

 100

 100

 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3, 

1.1.4

 0

 0

 3 0.00%

โครงการปฐมนกเทศประจสาปปการ

ศศกษา

3 แผน

ผล

2 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 300

 0

 0

 0

 100 23/06/2561 24/06/2561  100,000 นายนกเวศนร มณน

รลตนวงศร

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน23/06/2561 24/06/2561  100,000 0

 100

 0

 1.1.1, 

1.1.2

 0

 0

 0 0.00%

โครงการพลฒนานกสกตในศตวรรษ

ทนล ๒๑ และนโยบาย ๔.๐

4 แผน

ผล

1, 2, 3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 220

 220

 0

 0

 0 04/04/2561 02/08/2561  100,000 นายชนกศรร  ชส

เลลลอน

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน04/04/2561 02/08/2561  100,000 0

 100

 100

 1.1.1, 

1.1.2, 

 0

 0

 3 0.00%

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

ตลวชชชวลด

ตาม

แผนฯ

12

ผลการดดาเนวนการ

ลดาดลบ

ทชช

ผลผลวต * ลลกษณะ

โครงการ

จดานวน

ผผผเขผารรวม

โครงการ

จดานวน

ครลชงทชช

จลด

ความพพงพอใจ

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

โครงการ

แลผวเสรรจ

ตามเวลาทชช

กดาหนด

กดาหนดวลน

ว/ด/ป ว/ด/ป

งบประมาณ 2561
ชชชอ คน ทชช

รลบผวดชอบ/

วข.,วส.

ตลวชชชวลดเชวงปรวมาณ ตลวชชชวลดเชวงคจณภาพ ตลวชชชวลดเชวงเวลา

(รผอยละ) เรวชมตผน สวชนสจด ในงบ นอกงบ(รผอยละ)(ครลชง)(คน)

สรวนกลาง/

ววทยาเขต/

ววทยาลลยสงฆฆ

ผล

สลมฤทธวธ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

1.1.3, 

1.1.4

โครงการพลฒนาบลณฑกตทนลพศง

ประสงคร

5 แผน

ผล

1 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 300

 300

 0

 0

 100 05/05/2561 20/05/2561  100,000 นายไชยยพทธร อกน

บลว

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน05/05/2561 20/05/2561  100,000 0

 100

 100

 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3, 

1.1.4

 0

 0

 3 0.00%

โครงการพลฒนาศลกยภาพ

บพคลากรสายวกชาการดดานการ

เขนยนผลงานทางวกชาการ

6 แผน

ผล

2 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 50

 0

 0

 0

 100 19/08/2561 20/08/2561  200,000 พระมหาสพชาตก 

อนาลโย,ดร

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน19/08/2561 20/08/2561  200,000 0

 100

 0

 1.3.1, 

1.3.2, 

1.3.3

 0

 0

 0 0.00%

โครงการพลฒนาสสงเสรกมสพขภาพ

นกสกต

7 แผน

ผล

1 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 300

 365

 0

 1

 100 29/07/2561 29/07/2561  100,000 นายไชยยพทธร อกน

บลว

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน29/07/2561 29/07/2561  100,000 100

 100

 93

 1.4.3, 

1.4.4

 0

 0

 3 4.30%

ยจทธศาสตรฆทชช 2 พลฒนางานววจลยและนวลตกรรมใหผมชคจณภาพทลชงในระดลบชาตวและนานาชาตว

โครงการจลดทสาวารสารวกทยาลลย

สงฆรปปตตานน

8 แผน

ผล

2, 3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 10

 1

 0

 1

 100 14/06/2561 30/09/2561  100,000 ดร.จกตตร นกล

วกเชนยร

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน14/06/2561 30/09/2561  100,000 100

 100

 100

 2.2.2  0

 0

 3 3.45%

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

ตลวชชชวลด

ตาม

แผนฯ

12

ผลการดดาเนวนการ

ลดาดลบ

ทชช

ผลผลวต * ลลกษณะ

โครงการ

จดานวน

ผผผเขผารรวม

โครงการ

จดานวน

ครลชงทชช

จลด

ความพพงพอใจ

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

โครงการ

แลผวเสรรจ

ตามเวลาทชช

กดาหนด

กดาหนดวลน

ว/ด/ป ว/ด/ป

งบประมาณ 2561
ชชชอ คน ทชช

รลบผวดชอบ/

วข.,วส.

ตลวชชชวลดเชวงปรวมาณ ตลวชชชวลดเชวงคจณภาพ ตลวชชชวลดเชวงเวลา

(รผอยละ) เรวชมตผน สวชนสจด ในงบ นอกงบ(รผอยละ)(ครลชง)(คน)

สรวนกลาง/

ววทยาเขต/

ววทยาลลยสงฆฆ

ผล

สลมฤทธวธ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

โครงการพลฒนาศลกยภาพ

บพคลากรสายวกชาการดดานการ

วกจลย และงานสรดางสรรครเพลลอ

สรดางองครความรสด

9 แผน

ผล

2, 3, 4 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 120

 120

 5

 2

 100 05/07/2561 07/07/2561  150,000 นางสาวปานวลลย 

ศรนราม

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน05/07/2561 07/07/2561  150,000 0

 100

 100

 2.2.1, 

2.2.2

 0

 0

 4 0.00%

ยจทธศาสตรฆทชช 3 พลฒนางานบรวการววชาการแกรสลงคมใหผมชคจณภาพ เปปนทชชยอมรลบในระดลบชาตวและนานาชาตว

โครงการจลดการความรสดเพลลอการ

เผยแผสพระพพทธศาสนา

10 แผน

ผล

1, 2, 3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 300

 278

 0

 1

 100 28/07/2561 28/07/2561  100,000 พระครสสพวรรณสพ

ตาลลงการ

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน28/07/2561 28/07/2561  100,000 100

 100

 100

 3.1.1  0

 0

 3 4.02%

โครงการธรรมสลญจรสสสพนลนดองชาว

ใตด

11 แผน

ผล

2 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 300

 180

 0

 1

 100 16/08/2561 17/08/2561  200,000 พระพลนธร  

ธมมมวสโส

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน09/09/2561 09/09/2561  200,000 100

 100

 100

 3.2.1, 

3.2.2, 

3.2.3

 0

 0

 3 4.10%

โครงการอบรมศาสนพกธนกร12 แผน

ผล

2, 3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 80

 120

 0

 1

 100 24/08/2561 24/08/2561  100,000 พระครสสพตกกจ

สโมสร

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน24/08/2561 24/08/2561  100,000 100

 100

 61

 3.1.1  0

 0

 4 4.30%

ยจทธศาสตรฆทชช 4 พลฒนางานสรงเสรวมพระพจทธศาสนาและทะนจบดารจงศวลปวลฒนธรรมใหผมชคจณภาพ เปปนทชชยอมรลบทลชงในระดลบชาตวและนานาชาตว

โครงการ สามนจกกรรมสสงเสรกม

วลฒนธรรมประเพณนไทย

13 แผน

ผล

3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 105

 87

 0

 1

 100 15/08/2561 15/08/2561  100,000 นายอสาพร มณน

เนนยม

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน15/08/2561 15/08/2561  100,000 100

 100

 98

 4.1.1  0

 0

 5 4.52%

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

ตลวชชชวลด

ตาม

แผนฯ

12

ผลการดดาเนวนการ

ลดาดลบ

ทชช

ผลผลวต * ลลกษณะ

โครงการ

จดานวน

ผผผเขผารรวม

โครงการ

จดานวน

ครลชงทชช

จลด

ความพพงพอใจ

ของผผผเขผารรวม

โครงการ

โครงการ

แลผวเสรรจ

ตามเวลาทชช

กดาหนด

กดาหนดวลน

ว/ด/ป ว/ด/ป

งบประมาณ 2561
ชชชอ คน ทชช

รลบผวดชอบ/

วข.,วส.

ตลวชชชวลดเชวงปรวมาณ ตลวชชชวลดเชวงคจณภาพ ตลวชชชวลดเชวงเวลา

(รผอยละ) เรวชมตผน สวชนสจด ในงบ นอกงบ(รผอยละ)(ครลชง)(คน)

สรวนกลาง/

ววทยาเขต/

ววทยาลลยสงฆฆ

ผล

สลมฤทธวธ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

วลตถจ

ประ

สงคฆ

ยจทธศาสตรฆทชช 5 พลฒนาการบรวหารจลดการองคฆกรเชวงพจทธบผรณาการ

โครงการเทศนรมหาชาตกและทอด

ผดาปปาประจสาปป

14 แผน

ผล

2, 3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 430

 466

 0

 1

 100 22/09/2561 23/09/2561  200,000 พระมหาวกเชนยร 

วชกรธมมโม

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน22/09/2561 23/09/2561  200,000 100

 100

 100

 5.1.1, 

5.1.4, 

5.1.5

 0

 0

 5 4.79%

โครงการพลฒนาองครกรดดานการ

จลดการความรสด (KM) "พลฒนา

องครกรดดานการจลดการความรสด 

(KM) ใหดสอดคลดองกลบนโยบาย 

Thailand ๔.๐" ประจสาปปงบ

ประมาณ ๒๕๖๑

15 แผน

ผล

1, 2, 3, 4 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 30

 80

 0

 1

 100 02/04/2561 03/04/2561  100,000 นายจารศก ศกรกนพ

พงศร

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน02/04/2561 03/04/2561  100,000 100

 100

 88

 5.1.6, 

5.1.7

 0

 0

 3 4.27%

โครงการวลนบสรพาจารยร ประจสาปป

งบประมาณ 2561

16 แผน

ผล

2, 3 โครงการจบในปป

งบประมาณ

 300

 300

 0

 0

 100 15/09/2561 15/09/2561  100,000 พระมหาวกเชนยร 

วชกรธมมโม

วกทยาลลยสงฆร

ปปตตานน15/09/2561 15/09/2561  100,000 0

 100

 100

 5.1.1, 

5.1.2, 

5.1.3, 

5.1.4, 

5.1.5, 

5.1.6, 

5.1.7

 0

 0

 3 0.00%

* คดาวรา "ผลผลวต" หมายถพง 4 ผลผลวตเทรานลชน คชอ 1.ผผผสดาเรรจการศพกษาดผานสลงคมศาสตรฆ  2.ผลงานการใหผบรวการววชาการ  3.ผลงานทดานจบดารจงศวลปวลฒนธรรม  4.ผลงานววจลยเพชชอสรผางองคฆความรผผ
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งบประมาณคงเหลือจากโครงการ ฯ ปีงบประมาณ 2561 
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