
 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ส่วนงานรับผิดชอบหลักด้านทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๖ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ แก่พระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง ภารกิจอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ ก าหนดให้ส านักงานวิชาการในวิทยาลัยสงฆ์รับผิดชอบงานด้านทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม โดยให้มีภารกิจเก่ียวกับ งานรับสมัครและคัดเลือกนิสิต งานกองทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต งาน
วัดผลการศึกษา งานหลักสูตรและส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน งานต าราและเอกสารทางวิชาการ งานติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ 
ทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน งาน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  

 
๑.๒ โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 
 
 
 
 



 
 

๑.๓ โครงสร้างองค์กรของส านักงานวิชาการ 
(๑) โครงสร้างองค์กร ส านักวิชาการในวิทยาลัย 
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ส่วนที่ ๒ 
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี
และแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

๒.๑ ปรัชญามหาวิทยาลัย  
  “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” 
 

๒.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
  “เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” 
 

๒.๓ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
 “การบูรณาการศึกษาพระพุทธศาสนาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน” 
 Integration of Buddhism in ๕ southern border provinces and neighboring countries. 
 

๒.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย 
  ๑. ผลิตบัณฑิตโดยการบูรณาการศึกษาพุทธศาสตรกับสังคมศาสตร์ กระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับ
การศึกษา เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

๒. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเข้ากับหลักวิชาการโดยเน้นการวิจัยเพื่อน ามาใช้
ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

๓. ผสมผสานโดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ เข้ากับหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้มีความม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

๔. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศเพ่ือนบ้านอีก
ทั้งยังสนับสนุนวิถีชีวิตท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ ให้รักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยการสร้างค่านิยมที่เน้น
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมอาเซียนที่
เหมาะสมให้กับชุมชนและสังคม 

๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การด าเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงความสามารถและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

๒.๕ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 

๒.๖ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

๒.๗ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ด้านทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ  
วิทยาลัยสงฆป์ัตตานีจึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ เป็นสถานที่เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 
      กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในมหาวิทยาลัย และร่วมกับองค์กรภายนอก 
 
๒.๘ วัตถุประสงค์ของแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๑. เพ่ือส่งสริมให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
๒. เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน 
๓. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับองค์กรและชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ที ่
ตัวช้ีวัดแผน 

การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ค่าเป้าหมาย 

 

๑ ร้อยละของบุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

ร้อยละ ๘๐ 

๒ เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน ๑ กิจกรรม 
๓ เพ่ือสร้างความร่วมมือกับองค์กรและชุมชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
๑ องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
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๑ โครงการเผยแผ่องค์ความรู้
ทางพระพุทธศาสนาหรือ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน
และสังคม 

๔.๑ ๑ แผน  ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๗/๒/๖๓ ๗/๒/๖๓ ๘๐,๐๐๐  วช. 

ผล         
 

 

๒ โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมหรือ
นวัตกรรมท้องถิ่นใต้ 

๔.๑ ๒ แผน  ๑๐๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๒/๖๓ ๒/๖๓ ๘๐,๐๐๐  วช. 

ผล           



 
 

๓ โครงการวัฒนธรรมสัญจร
ไทย+ อาเซียน 

๔.๑ 
 

๒ 
แผน  ๘ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๑/๖/๖๓ ๕/๖/๖๓ ๑๕๐,๐๐๐  วล. 

ผล           
๔ 

โครงการอบรมศาสนพิธีกร ๔.๑ ๑ 
แผน  ๑๐๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๒๓/๘/๖๓ ๒๓/๘/๖๓ ๘๐,๐๐๐  วช. 

ผล           
๕ 

โครงการทอดผ้าปุาประจ าปี ๔.๑ ๒ 
แผน  ๕๐๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๒๒/๙/๖๓ ๒๓/๙/๖๓ ๘๐,๐๐๐  วล. 

ผล           
๖ 

โครงการวันบูรพาจารย์ ๔.๑ ๒ 
แผน  ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๑๕/๙/๖๓ ๑๕/๙/๖๓ ๘๐,๐๐๐  วล. 

ผล           
๗ 

โครงการท าสามีจิกรรม ๔.๑ ๒ 
แผน  ๙๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๗/๖๓ ๗/๖๓ ๗๐,๐๐๐  วล. 

ผล           
๘ โครงการจัดท าแผนพัฒนา

และแผนปฏิบัติงาน
ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๔.๑ ๒ 

แผน  ๓๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๓๑/๑๐/๖๒ ๑/๑๑/๖๒ ๘๐,๐๐๐  วล. 

ผล           

๙ โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ ๒ 

แผน  ๒๕๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๒๒/๑๒/๖๒ ๒๒/๑๒/๖๒ ๘๐,๐๐๐  วล. 

ผล           



 
 

 

๑๐ 
โครงการเดินตามรอยพ่อ
หลวง ร.๙ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ๔.๑ 

๓ แผน  ๕๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๐๑/๐๑/๖๓ ๓๐/๐๙/๖๓ ๘๐,๐๐๐  วล. 

   ผล           

๑๑ 
โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารสินทรัพย์ด้วย IT ๔.๑ 

๓ แผน  ๑ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๐๑/๐๑/๖๓ ๓๐/๐๙/๖๓ ๘๐,๐๐๐  วล. 

   ผล           

๑๒ 
โครงการจัดนิทรรศการ
เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๔.๑ 
๑ แผน  ๒๓๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๐๑/๐๗/๖๓ ๓๐/๐๗/๖๓ ๗๙,๘๐๐  วล. 

   ผล           



 
 

๓.๒ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน 
 

ปัญหาและอุปสรรคในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
กิจกรรมมีผลกระทบต่อเวลาเรียนของนิสิต เวลาอบรมมีน้อยจนเกินไป น่าจะให้มีการอบรมหลายวันเพื่อได้ความรู้มากกว่านี้ 

พระนิสิตเอกศาสนาและจัดการ่วมกิจกรรมน้อย 
การด าเนินโครงการยังจัดการเรื่องเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับในเวลาภาคค่ าและเช้าตรู่ท าให้ผู้เข้าร่วม
โครงการการเกิดอาการเหนื่อยล้า 

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรได้  
 
๓.๓ สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณตามตัวชี้วัดแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 
๑ ๔.๑.๑ จ านวนองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาของ

ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 
๓ ๒๓๙,๘๐๐ 

๒  ๔.๑.๒ จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 

๗ ๖๒๐,๐๐๐ 

๓ ๔.๑.๓ จ านวนองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 

๒ ๑๖๐,๐๐๐ 

 รวม ๑๒ ๑,๐๑๙,๘๐๐ 



 
 

๓.๔ โครงการและกิจกรรมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัด 
แผนทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนา

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

จ านวน
คร้ัง 

ความรู้/
เข้าใจ 

(ร้อยละ) 

ความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

 

๔.๑.๑ จ านวนองค์
ความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนา
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัดชายแดน
ใต ้

โครงการเผยแผ่องค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาหรือนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคมา 

๒๐๐ ๑ ๘๘๐ 
๐๐ 

๘๐ 
 
 
๘๘๘ 

๘๐,๐๐๐๙๙๙๙ RRนายธนู สองแก้ว  

๔.๑.๒ จ านวนองค์
ค ว าม รู้ ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมของ
ประช าชน ใน  ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมหรือ
นวัตกรรมท้องถิ่นใต้ 

 ๑๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐,๐๐๐ นายรัชเมธ จันทนวล 

๔.๑.๒ จ านวนองค์
ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ประชาชนใน ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 

โครงการวัฒนธรรมสัญจรไทย+ 
อาเซียน 

๘ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๕๐,๐๐๐ นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช 

๔.๑.๒ จ านวนองค์
ความรู้ทางด้าน

โครงการอบรมศาสนพิธีกร ๑๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐,๐๐๐ พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม 



 
 

ศิลปวัฒนธรรมของ
ประชาชนใน ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 
๔.๑.๑ จ านวนองค์
ความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนา
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัดชายแดน
ใต ้

โครงการทอดผ้าปุาประจ าปี ๕๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐,๐๐๐ พระมหานภดล สุจิณฺโณ 

๔.๑.๒ จ านวนองค์
ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ประชาชนใน ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 

โครงการวันบูรพาจารย์ ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐,๐๐๐ ดร.สุชาติ ใหมอ่อน 

๔.๑.๒ จ านวนองค์
ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ประชาชนใน ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 

โครงการท าสามีจิกรรม ๙๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๗๐,๐๐๐ นายอ าพร มณีเนียม 

๔.๑.๒ จ านวนองค์
ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ประชาชนใน ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติงานทะนุบ ารุงศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม 

๓๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐,๐๐๐ นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช 

๔.๑.๒ จ านวนองค์
ความรู้ทางด้าน

โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ ๒๕๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐,๐๐๐ นายอ าพร มณีเนียม 



 
 

 

ศิลปวัฒนธรรมของ
ประชาชนใน ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 
๔.๑.๓ จ านวนองค์
ความรู้ทางด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ประชาชนใน ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 

โครงการเดินตามรอยพ่อหลวง ร.๙ 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

๕๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐,๐๐๐ นายสุวิท ขันธสามล 

๔.๑.๓ จ านวนองค์
ความรู้ทางด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ประชาชนใน ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
สินทรัพย์ด้วย IT 

๑ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐,๐๐๐ นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช 

๔.๑.๑ จ านวนองค์
ความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนา
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัดชายแดน
ใต ้

โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๒๓๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๗๙,๘๐๐ พระครูสุกิจสโมสร 



 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ 
ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

หลักการ 
การท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่ งของสถาบัน อุดมศึกษา ดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบันและมีการบูรณาการเข้ากับการผลิต
บัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งด าเนินการเพ่ือให้เ กิดการพัฒนามาตรฐานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านนโยบาย ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุนด้านการสร้างมาตรฐาน และ
ด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากล อันจะเป็นกลไกในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานการ พัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น  

 

            นอกจากนี้  ข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา  ได้ก าหนดองค์ประกอบด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสอดคล้องกับเปูาประสงค์ประการหนึ่งคือ  นิสิตและ
ประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย   
 

            ดังนั้น  ส านักวิชาการวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานีจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติ  และขั้นตอนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของวิทยาลัย 
ดังนี้   
แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
               แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีที่จัดการเรียนการสอนมี  ดังนี้    
           ๑. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ควรเป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้ างการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู  สืบสาน  พัฒนา  เผยแพร่คุณค่าหรือมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน  ท้องถิ่น  สังคม  หรือแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และความภาคภาคภูมิใจในความเป็นไทย   
           ๒. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ควรเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ  หรือ
สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินกิจกรรม  เช่น  บุคลากร  นิสิต  ผู้น าชุมชน  หรือสังคม  เป็นต้น 
           ๓. โครงการ  หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ควรเป็นโค รงการ  หรือ
กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอน  หรือในหลักสูตร  และนอกหลักสูตร  เพ่ือ
สนับสนุนให้นิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้น าไปสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของสังคม 
           ๔. การด าเนินงานโครงการ  หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ควรสนับสนุน  
ส่งเสริม  ผลักดันให้นิสิตมีส่วนร่วมในการริเริ่ม  สร้างสรรค์  หรือเป็นผู้วางโครงการ  เพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียน  การ
เสนอโครงการ  และเสริมสร้างการเรียนรู้การด าเนินโครงการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลัก  PDCA หรือ การวางแผน 
(plan)  การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (do)  การประเมินคุณภาพ (check)  และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act)        
           ๕. สนับสนุน  ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก  และเห็นความส าคัญของการมีจิตสาธารณะ    สามารถน า
โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน  หรือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
           ๖. ส่งเสริม  และสนับสนุนให้การด าเนินโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สามารถบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์  และเปูาหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม  สามารถจะด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  มั่นคง  
และยัง่ยืน 



 

 

 

           ๗. ผลจากการด าเนินงานโครงการ  หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ควรให้มีผลที่
บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามของนิสิตที่มีพัฒนาการต่อเนื่องได้  เช่น  ความคิด  ความรู้สึกที่สังเกตเห็นได้จาก
พฤติกรรมในวิถีชีวิต 
           ๘. การด าเนินงานโครงการ  หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ควรสนับสนุน  
ส่งเสริมให้มีความสอดคล้องกับความเป็นสากล  แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า  ทั้งในแง่ของวัฒนธรรม
ภายในสถาบันการศึกษา  และในแง่ของวัฒนธรรมสาธารณะที่แสดงถึ งความเจริญงอกงามทางปัญญา  ความรู้  
ความคิด  ทัศนคติ  จิตใจ  การมีน้ าใจเสียสละ  การมีส่วนร่วมกับสังคม  จิตอาสา  สามารถแสดงออกให้เห็นถึงการ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  และเป็นที่พึงของสังคมได้ 
           ๙. สนับสนุน  ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ  หรือกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดการ
พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกที่สามารถจรรโลงจิตใจให้มีรสนิยม  มีความสุข  และ
การรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรม  และนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อการด ารงรักษาสืบไป 

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามโครงการ  หรือกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรได้รับ
การเผยแพร่ทั้งภายในสถาบันการศึกษา  และสู่สาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
ขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ล าดับ 
ขั้นตอน 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม 

๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
๕ 
 
 

ส านักวิชาการ 
 
 
 
คณะกรรมการพิจารณา
การด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
 
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพิจารณา
การด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
คณะกรรมการพิจารณา
การด าเนินงานด้านการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ก าหนดแนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานด้านการท านุ
บ ารุงด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมเสนอคณะ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณา และ
ประกาศใช้แนว
ปฏิบัติการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมแก่
คณาจารย์ 
จัดท าโครงการ / 
กิจกรรมตามแนว
ปฏิบัติการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  
เพ่ือเสนอขออนุมัติตาม
ขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณาการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
หลักสูตร ๑ คน  อาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ๓ 
คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  หรือผู้แทนชุมชน  
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่าง
น้อย ๑ คน  และผู้แทนนิสิต ๑ 
คน 
 
 
 
 
เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติ 
 
 
 



 

 

 

 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม   
คณะกรรมการพิจารณา
การด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม     
 
 
 

 
 
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  
เผยแพร่โครงการ  และ
สรุปผลโครงการเสนอ
ต่อผู้อ านวยการ 
 
ป ร ะ ชุ ม ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงานด้านการท านุ
บ า รุ งด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรมของศูนย์การ
เรียนในรอบปีการศึกษา  
และก าหนดแนวทางการ
แก้ ไข   ปรั บปรุ งการ
ด าเนินโครงการ  หรือ
กิจกรรม 
 
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการท านุ
บ า รุ งด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรมของหลักสูตร
เสนอผู้อ านวยการ 
เ ผ ย แ พ ร่ แ น ว แ น ว
ทางการแก้ไข  ปรับปรุง
การด า เนิ น โครงการ  
หรือกิจกรรมการท านุ
บ า รุ งด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรมแก่คณาจารย์  
เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

     

         
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดแนวปฏิบตัิการ
ด าเนินงานดา้นการท านบุ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัพจิารณาอนมุตัิโครงการตามเสนอ
ของผูด้  าเนินโครงการ หรอืกิจกรรม 

วางโครงการเพื่อเสนอขออนมุตัจิาก
มหาวิทยาลยัผา่นหลกัสตูร 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ
พิจารณาการด าเนินงานดา้น
การท านบุ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิกิจกรรมของ
โครงการ 

จดัท านโยบาย  ยทุธศาสตร ์ 
และกลยทุธก์ารด าเนินงาน
ดา้นการท านบุ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

พิจารณา กลั่นกรอง ปรบัปรุง 

แนวปฏิบตัิ นโยบาย  
ยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์าร
ด าเนินงานดา้นการท านบุ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

การด าเนินงานเชิงนโยบาย 

สรุป  เผยแพร ่ รายงานผลการด าเนินโครงการ  
หรอืกิจกรรม 

สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศกึษา  และ
จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 

จดัท ารายงานแนวทางการปรบัปรุงการ
ด าเนินงานดา้นท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 

การด าเนินงานเชิงปฏิบัติการ 

 



 

 

 

ส่วนที่ ๕ 
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

โครงการและแผนทะนบุ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จะด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็น
การเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดข้ึนจริงกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน หรือการทบทวนเปูาหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะด าเนินการโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 

๔.๑ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 ๑) ติดตามการด าเนินงานตามแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เป็น ๖ เดือนครั้ง – ปีละ ๒ ครั้ง 
 ๒) ปรับปรุงแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  สรุปผลการด าเนินการตามแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปี จัดท าเป็นเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการเก็บไว้เป็นหลักฐาน  เพ่ือประกอบการติดตาม
ตรวจสอบหรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวางแผนต่อไป  

๔) จัดท าเป็นรายงานประจ าปีของวิทยาลัยสงฆแ์ละจัดพิมพ์เผยแพร่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔.๓ แบบสรุปโครงการตามแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ ............ (ระบุชื่อโครงการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ)....................................................................  
๒. ชื่อหน่วยงาน ...................................................... รหัสโครงการ ................................................................ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ .................................ต าแหน่ง…………………….เบอร์โทร...................................... 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดของ สกอ 
  องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
  องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
  องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 

ผลผลิต 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
  ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๖.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

๖.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๖.๓ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
๖.๔ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๗. ลักษณะกิจกรรม  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

๘. เป้าหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๘.๔ เป้าหมายเชิงประชากร 
๘.๔.๑ ผู้บริหาร/คณาจารย ์ จ านวน    รูป/คน 

  ๘.๔.๒ บุคลากร   จ านวน    รูป/คน 
  ๘.๔.๓ นิสิต   จ านวน    รูป/คน 
  ๘.๔.๔ อ่ืน ๆ ระบุ  จ านวน    รูป/คน 

รวมทั้งสิ้น จ านวน    รูป/คน 
๙. งบประมาณ  
 ๙.๑ งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน     บาท 
 ๙.๒ งบประมาณรายได้  จ านวน     บาท 

รวมทั้งสิ้น จ านวน     บาท 
   

๑๐. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

รายการ    งบแผ่นดิน     งบรายได้             รวม    หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน 

     
ค่าใช้สอย 

     

ค่าวัสดุ 

     

ค่าสาธารณูปโภค 

     

รายจ่ายอ่ืยๆ 

รวมทั้งสิ้น   

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการปีงบประมาณ ๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. ขอข้อมูล/รวบรวมข้อมูล             
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ             
๔. ติดต่อปรสานงาน             
๕. ด าเนินโครงการ             
๖. สรุป/ติดตามผลการด าเนินงาน             



 

 

 

 
๑๒. ตัวช้ีวัด 
 ๑๒.๑ ผลผลิต (Output )  

- 
 ๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)  

- 
๑๓. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีท่ีผ่านมา  
 - 
๑๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- 
๑๕. แบบประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

 

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

 
 
ความเห็น
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................... ...................................................................................................  

 
 



 

 

 

           
 

  ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (……………………………………….) 

                ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย 
………./…………………./……………. 

 
 
ความเห็น
............................................................................................................................. ............................................................
..................................................................................................................................................................  

 
 

            ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (……………………………………….) 

        รองผู้อ านวยการฝุายบริหาร 
………./…………………./……………. 

ความเห็น
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................................... .............. 

 
 

            ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
………./…………………./……………. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยให้เป็น
รากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล 
องค์กรและสังคม  

ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย ๑ เปูาประสงค์ คือ ๔.๑ เป็นสถานที่ เรียนรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๑ กลยุทธ์ คือ (๑) กลยุทธ์ที่ 
๔.๑.๑ สนับสนุนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและบริการทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ใน มหาวิทยาลัยจัดท าแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๑๙,๘๐๐ บาท เพ่ือด าเนินงาน
โครงการด้านการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๑๒ โครงการ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

แผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าหรับการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ของ
ทุกส่วนงาน น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ ตอบสนองเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  คณะผู้จัดท า 
กลุ่มงานนโยบายและแผน ส านักงานวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 
 

 
 
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ส่วนงานรับผิดชอบหลักด้านทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม              ๑ 
 ๑.๒ โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๒  

๑.๓ โครงสร้างองค์กรของส านักงานวิชาการ       ๓ 
ส่วนที่ ๒ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓ 
          และแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๒.๑ ปรัชญามหาวิทยาลัย  ๓ 
  ๒.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย ๓ 
  ๒.๓ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย ๓ 
  ๒.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย ๓ 

๒.๕ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ๓ 
๒.๖ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ๓ 

  ๒.๗ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์                                                         ๓   
                ด้านการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม                                      

๒.๘ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายด้านทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา ๔ 
      และศิลปวัฒนธรรมในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒  
๒.๙ เปูาประสงค ์ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายในแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา ๔ 
      และศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    

         ๒.๑๐ วัตถุประสงค์ของแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ๕ 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓       

         ๒.๑๑ แบบสรุปประเมินผลแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม             ๕         
ส่วนที่ ๓  แผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ  ๖ 
           พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๓.๑ สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา ๖ 
                และศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๓.๒ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน  ๘ 

๓.๓ สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณตามตัวชี้วัด       ๘ 
      แผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓       

  ๓.๔ โครงการและกิจกรรมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ๙ 
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                
ส่วนที่ ๔ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๑๒ 
 ๔.๑ หลักการ  ๑๒ 
 ๔.๒ แนวปฎิบัติการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๑๒ 
 ๔.๓ ขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๑๓ 
 ๔.๔ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๕ 
  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 



 

 

 

ส่วนที่ ๕ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  ๑๖ 
และแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
๕.๑ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ๑๖ 

          ๕.๒ แบบสรุปโครงการตามแผนทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม             ๑๗ 
 


