
 



 

คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยให้เป็น
รากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือนำไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล 
องค์กรและสังคม  

ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย ๑ เป้าประสงค์ คือ ๔.๑ เป็นสถานที่ เรียนรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๑ กลยุทธ์ คือ (๑) กลยุทธ์
ที่ ๔.๑.๑ สนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและบริการทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ใน มหาวิทยาลัยจัดทำแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๗๓๒,๘๗๐ บาท เพ่ือ
ดำเนินงานโครงการด้านการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๑๐ โครงการ เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

แผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือสำหรับการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ของทุกส่วนงาน นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ ตอบสนองเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  คณะผู้จัดทำ 
กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 
 

 
 
 

  
 
  

 
 
 
 
 

 



 

สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทนำ ๑ 
 ๑.๑ ส่วนงานรับผิดชอบหลักด้านทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม              ๑ 
 ๑.๒ โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๑  

๑.๓ โครงสร้างองค์กรของสำนักงานวิทยาลัย       ๒ 
๑.๔ โครงสร้างองค์กรของสำนักงานวิชาการ       ๓ 

ส่วนที่ ๒ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ 
          และแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ๒.๑ ปรัชญามหาวิทยาลัย  ๔ 
  ๒.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย ๔ 
  ๒.๓ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย ๔ 
  ๒.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย ๔ 

๒.๕ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ๔ 
๒.๖ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ๓ 

  ๒.๗ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ด้านการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ๔   
                และศิลปวัฒนธรรม 

๒.๘ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ๕ 
      และศิลปวัฒนธรรมในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒  
๒.๙ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ๕ 
      และศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔    

         ๒.๑๐ วัตถุประสงค์ของแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ๕ 
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔       

         ๒.๑๑ แบบสรุปประเมินผลแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๑๕ 
ส่วนที่ ๓  แผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ  ๑๖ 
           พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓.๑ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ๑๖ 
                และศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๓.๒ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน  ๑๘ 

๓.๓ สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามตัวชี้วัด      ๑๘ 
      แผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔       

  ๓.๔ โครงการและกิจกรรมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ๑๘ 
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ ๔ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๒๑ 
 ๔.๑ หลักการ  ๒๑ 
 ๔.๒ แนวปฎิบัติการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๒๑ 
 ๔.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๒๒ 
 ๔.๔ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒๓ 
  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ส่วนที่ ๕ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  ๒๕ 

และแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
๕.๑ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ๒๕ 

          ๕.๒ แบบสรุปโครงการตามแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม     ๒๕ 
ภาคผนวก 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานทะนุบำรุง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

- คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหลักสูตร 
- บันทึกข้อความนัดประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน

ทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- รายงานการประชุม คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน

ทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- วิเคราะห์ SWOT ด้านการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
๑.๑ ส่วนงานรับผิดชอบหลักด้านทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๖ กำหนดให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ แก่
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง ภารกิจอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วน
งานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ กำหนดให้สำนักงานวิชาการในวิทยาลัยสงฆ์รับผิดชอบงานด้านทะนุบำรุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยให้มีภารกิจเกี่ยวกับ งานธุรการ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์  
งานนโยบายและแผนพัฒนา งานงบประมาณ งานติดตามประเมินผลงานประจำปี งานการเงิน งานบัญชี 
งานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ 
 
๑.๒ โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

โครงสร้างการบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

 ผูอ้  านวยการวิทยาลยัสงฆ ์

คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

ผูอ้  านวยการส านกังานวิทยาลยั ผูอ้  านวยการส านกังานวิชาการ หลกัสูตรศาสนา หลกัสูตรรัฐศาสตร์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

หวัหนา้กลุ่มงานบริหาร 

หวัหนา้กลุ่มงานการเงิน – บญัชีและพสัดุ 

หวัหนา้กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 

หวัหนา้กลุ่มงานทะเบียนและวดัผล 

หวัหนา้กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

หวัหนา้กลุ่มงานวิจยัและคุณภาพการศึกษา 

ส านกังานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
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๑.๓ โครงสร้างองค์กรของสำนักงานวิทยาลัย  
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

  คณะกรรมการบริหาร 

 รก.ผู้อำนวนการสำนักงานวิทยาลัย 

กลุ่มงานบริหาร 
- งานธุรการ 
- งานบุคคล 
- งานประชาสัมพันธ ์

 

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสด ุ
- งานการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานพัสด ุ
- งานอาคารสถานที ่

กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานงบประมาณ 
- งานติดตามประเมินผลงานประจำปี 
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ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

 
๑.๔ โครงสร้างองค์กรของสำนักงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

รก.ผู้อำนวยสำนักงานวิชาการ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
- งานจัดการเรยีนการสอน 
- งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
- งานส่งเสริมกิจการนสิิต 
- งานสวัสดิการนสิิต 
- งานทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานบริการฝึกฝนอบรมเกีย่วกับคุณธรรม
จริยธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน 
- งานพระสอนศีลธรรม 

กลุ่มงานวจิัยและคุณภาพการศึกษา 
- งานวางแผนและพัฒนางานวิจัย 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานวางแผน พัฒนาหลักสูตรและการสอน 
- งานตำราและเอกสารทางวิชาการ 

 

คณะกรรมการบริหาร 
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ส่วนที่ ๒ 
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปตัตานี 
และแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

๒.๑ ปรัชญามหาวิทยาลัย  
  “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” 
 

๒.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
  “เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” 
 

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

๒.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย 
  ๑) ผลิตบัณฑิตโดยการบูรณาการศึกษาพุทธศาสตร์กับสังคมศาสตร์ กระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส
ได้เข้ารับการศึกษา เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

๒) ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเข้ากับหลักวิชาการโดยเน้นการวิจัย
เพ่ือนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

๓) ผสมผสานโดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ เข้ากับหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติให้มีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

๔) ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศเพ่ือน
บ้านอีกทั้งยังสนับสนุนวิถีชีวิตท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ ให้รักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยการสร้าง
ค่านิยมที่เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมอาเซียนที่เหมาะสมให้กับชุมชนและสังคม 

๕) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การดำเนินงานมีคุณธรรม มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึง
ความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 

๒.๕ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 

๒.๖ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

๒.๗ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ด้านทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา
แห่งชาติ  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีจึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

4



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ เป็นสถานที่เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 
    กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑ สนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและบริการทางด้านพระพุทธศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ใน 

 
๒.๘ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในแผนพัฒนาวิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี ระยะที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ เป็นสถานที่เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย หน่วย

นับ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔ .๑ .๑  จ ำ น ว น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
พระพุทธศาสนาของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

ร้อยละ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๔ .๑ .๒  จ ำ น ว น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

ร้อยละ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๔.๑.๓ จำนวนองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 

คะแนน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
๒.๙ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑  
 เป็นสถานที่ เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 
 

๔ .๑ .๑  จ ำน วน อ งค์ ค ว าม รู้ ท า งด้ าน
พระพุทธศาสนาของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

๑ 
 

๔ .๑ .๒  จ ำน วน อ งค์ ค ว าม รู้ ท า งด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

๑ 

๔.๑.๓ จำนวนองค์ความรู้ทางด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

๑  

 

๒.๑๐ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสิลปวัฒนธกับแผนปฏิบัติการประจำปี 
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    กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑ สนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและบริการทางด้านพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ใน 

 
๒.๘ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในแผนพัฒนาวิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี ระยะที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ เป็นสถานที่เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย หน่วย

นับ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔ .๑ .๑  จ ำ น ว น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
พระพุทธศาสนาของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

ร้อยละ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๔ .๑ .๒  จ ำ น ว น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

ร้อยละ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๔.๑.๓ จำนวนองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 

คะแนน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
๒.๙ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑  
 เป็นสถานที่ เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 
 

๔ .๑ .๑  จ ำน วน อ งค์ ค ว าม รู้ ท า งด้ าน
พระพุทธศาสนาของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

๑ 
 

๔ .๑ .๒  จ ำน วน อ งค์ ค ว าม รู้ ท า งด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

๑ 

๔.๑.๓ จำนวนองค์ความรู้ทางด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของประชาชนใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

๑  

 

๒.๑๐ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสิลปวัฒนธกับแผนปฏิบัติการประจำปี 
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พตฒนางานสสงเสรกมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศกลปวตฒนธรรมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรตบทตชงในระดตบ

ชาตกและนานาชาตก

ประเดดนยยทธศาสตรรททท ๔

ผลงานดผานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑเปปาประสงคณทมท ๑

๑. จจานวนผลงานดผานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทไดผรบบการยกยหองหรรอไดผรบบรางวบลในระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

ตตวชทชวตด

 ๔.๑.๑ เรหงรบดการจบดทจาแผนสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมโดยการมมสหวนรหวมของทคก

สหวนงานทมทเกมทยวขผอง

 ๔.๑.๒ สนบบสนคนและพบฒนางานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมทมทสะทผอนอบตลบกษณณ

ของมหาวฑทยาลบย

 ๔.๑.๓ สรผางและพบฒนาเครรอขหายความรหวมมรองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทจานคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมทบทง

ในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการทอดผหาปปาประจจาปป

โครงการวตนบสรพาจารยร

โครงการทจาสามทจกกรรม

โครงการจตดทจาแผนพตฒนาและแผนปฏกบตตกงานทะนยบจารยงศาสนาและศกลปวตฒนธรรม
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นวบตกรรมดผานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการบผรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธ

ศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกหสบงคม

เปปาประสงคณทมท ๒

๑. จจานวนนวบตกรรมดผานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการบผรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธ

ศาสนาและทะนคศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกหสบงคม

ตตวชทชวตด

 ๔.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการพบฒนานวบตกรรมโดยการบผรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทจานค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการ

กลยยทธร

โครงการ/กกจกรรม

โครงการอบรมธรรมศศกษาในวกทยาลตยสงฆรปปตตานท

โครงการวกถทไทย วกถทพยทธ (กกจกรรมชทวกตวกถทใหมส สงการนตรวกถทไทย ปปใหมสวกถทพยทธ)

โครงการอบรมคยณธรรมจรกยธรรมเพพทอสรหางสตนตกสยขในโรงเรทยนจตงหวตดปปตตานท

โครงการจตดนกทรรศการเนพทองในวตนสจาคตญทางพระพยทธศาสนา
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ยยทธศาสตรรททท ๔

พบฒนางานสสงเสรฏมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศฏลปวบฒนธรรมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบทบชงในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          ผลงานดหานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๑ โครงการทอดผหาปปาประจจาปป ๔.๑.๑ เรหงรบดการจบดทจาแผนสหงเสรฑมพระ

พคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

โดยการมมสหวนรหวมของทคกสหวนงานทมทเกมทยว

ขหอง

 ๔.๑.๒ สนบบสนคนและพบฒนางานสหงเสรฑม

พระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลป

วบฒนธรรมทมทสะทหอนอบตลบกษณณ

ของมหาวฑทยาลบย

 ๔.๑.๓ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทจานค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรมทบรงในระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

๔.๑.๑ จจานวนผลงานดหานพระพคทธ

ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลในระดบบชาตฑ

และนานาชาตฑ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๒ โครงการวบนบรรพาจารยณ ๔.๑.๑ จจานวนผลงานดหานพระพคทธ

ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลในระดบบชาตฑ

และนานาชาตฑ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๔

พบฒนางานสสงเสรฏมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศฏลปวบฒนธรรมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบทบชงในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          ผลงานดหานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๓ โครงการทจาสามมจฑกรรม ๔.๑.๑ เรหงรบดการจบดทจาแผนสหงเสรฑมพระ

พคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

โดยการมมสหวนรหวมของทคกสหวนงานทมทเกมทยว

ขหอง

 ๔.๑.๒ สนบบสนคนและพบฒนางานสหงเสรฑม

พระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลป

วบฒนธรรมทมทสะทหอนอบตลบกษณณ

ของมหาวฑทยาลบย

 ๔.๑.๓ สรหางและพบฒนาเครพอขหายความรหวม

มพองานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนาและทจานค

บจารคงศฑลปวบฒนธรรมทบรงในระดบบชาตฑและ

นานาชาตฑ

๔.๑.๑ จจานวนผลงานดหานพระพคทธ

ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทไดหรบบการ

ยกยหองหรพอไดหรบบรางวบลในระดบบชาตฑ

และนานาชาตฑ

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรรททท ๔

พบฒนางานสสงเสรฏมพระพยทธศาสนาและทะนยบจารยงศฏลปวบฒนธรรมใหหมทคยณภาพ เปปนทททยอมรบบทบชงในระดบบชาตฏและนานาชาตฏ

          ผลงานดหานพระพคทธศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมมมคคณภาพ เปปนทมทยอมรบบในระดบบชาตฑและนานาชาตฑ
เปปาประสงครททท ๑

โครงการ/กฏจกรรม ตบวชทชวบด *หมายเหตย (สสวนงาน)กลยยทธรมหาวฏทยาลบย

๔ โครงการจบดทจาแผนพบฒนาและแผนปฏฑบบตฑงานทะนคบจารคง

ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรม

๔.๑.๑ เรหงรบดการจบดทจาแผนสหงเสรฑมพระ

พคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลปวบฒนธรรม

โดยการมมสหวนรหวมของทคกสหวนงานทมทเกมทยว

ขหอง

 ๔.๑.๒ สนบบสนคนและพบฒนางานสหงเสรฑม

พระพคทธศาสนาและทะนคบจารคงศฑลป

วบฒนธรรมทมทสะทหอนอบตลบกษณณ

ของมหาวฑทยาลบย

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

๑ โครงการอบรมธรรมศศกษาในวฑทยาลบยสงฆณปปตตานม ๔.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการพบฒนานวบต

กรรมโดยการบรรณาการงานสหงเสรฑมพระ

พคทธศาสนาและทจานคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบ

การเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการ

วฑชาการ

๔.๒.๑ จจานวนนวบตกรรมดหานพระพคทธ

ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการ

บรรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนา

และทะนคศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยน

การสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกห

สบงคม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๒ โครงการวฑถมไทย วฑถมพคทธ (กฑจกรรมชมวฑตวฑถมใหมห สงการนตณวฑถม

ไทย ปปใหมหวฑถมพคทธ)

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

๓ โครงการอบรมคคณธรรมจรฑยธรรมเพพทอสรหางสบนตฑสคขในโรงเรมยน

จบงหวบดปปตตานม

๔.๒.๑ สหงเสรฑมและสนบบสนคนการพบฒนานวบต

กรรมโดยการบรรณาการงานสหงเสรฑมพระ

พคทธศาสนาและทจานคบจารคงศฑลปวบฒนธรรมกบบ

การเรมยนการสอน การวฑจบยและบรฑการ

วฑชาการ

๔.๒.๑ จจานวนนวบตกรรมดหานพระพคทธ

ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการ

บรรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนา

และทะนคศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยน

การสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกห

สบงคม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม

๔ โครงการจบดนฑทรรศการเนพทองในวบนสจาคบญทางพระพคทธศาสนา ๔.๒.๑ จจานวนนวบตกรรมดหานพระพคทธ

ศาสนาและศฑลปวบฒนธรรมทมทเกฑดจากการ

บรรณาการงานสหงเสรฑมพระพคทธศาสนา

และทะนคศฑลปวบฒนธรรมกบบการเรมยน

การสอน การวฑจบยและบรฑการวฑชาการแกห

สบงคม

วฑทยาลบยสงฆณปปตตานม
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ยยทธศาสตรร เปปาประสงคร กลยยทธร

๔. พพฒนางานสหงเสรฑมพระพคทธ

ศาสนาและทะนคบดารคงศฑลป

วพฒนธรรมใหหมมคคณภาพ เปปนทมทยอม

รพบทพทงในระดพบชาตฑและนานาชาตฑ

๑๐. ผลงานดหานพระพคทธศาสนาและ

ศฑลปวพฒนธรรมมมคคณภาพ เปปนทมทยอม

รพบในระดพบชาตฑและนานาชาตฑ

๒๗. เรหงรพดการจพดทดาแผนสหง

เสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนค

บดารคงศฑลปวพฒนธรรมโดยการมม

สหวนรหวมของทคกสหวนงานทมทเกมทยว

ขหอง

๒๘. สนพบสนคนและพพฒนางานสหง

เสรฑมพระพคทธศาสนาและทะนค

บดารคงศฑลปวพฒนธรรมทมทสะทหอน

อพตลพกษณณของมหาวฑทยาลพย

๒๙. สรหางและพพฒนาเครพอขหาย

ความรหวมมพองานสหงเสรฑมพระ

พคทธศาสนาและทดานคบดารคงศฑลป

วพฒนธรรมทพทงในระดพบชาตฑและ

นานาชาตฑ

 .00
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Jon
Typewritten text
๑๑. นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบรูณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

Jon
Typewritten text
๓๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยการบรูณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการ



 

๒.๑๑ วัตถุประสงค์ของแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

๑) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 

๒) เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน 
๓) เพ่ือสร้างความร่วมมือกับองค์กรและชุมชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
๒.๑๒ ประโยชน์ของแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒ นธรรม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ๑) ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจในโครงการเดินตามรอยพ่อหลวง ร.๙ 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ือนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย ฯ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกท้ังเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและเอกชนให้มีส่วน
ร่วมในการประสานงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) บุคลากร นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่ วไป มีความตระหนักในเรื่องการทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีบทบาทในการส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการงานด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับ
การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 ๓) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
หลักการปฏิบัติตามแนวพุทธธรรม ตระหนักในคุณค่าและสามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้เป็นอย่างดีและมีความสุขในการดำเนินชีวิต 
 
๒.๑๓ แบบสรุปประเมินผลแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

เกณฑ์วัดความสำเร็จของการดำเนินงานกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดจึงจะถือว่า
แผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม บรรลุผลสำเร็จ 
 

ที ่
ตัวช้ีวัดแผน 

การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

การประเมินผลแผนฯ 
เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลสำเร็จ 
ตามแผน 

๑ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

ร้อยละ ๘๕   

๒ เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน ๒ กิจกรรม   
๓ เพ่ือสร้างความร่วมมือกับองค์กรและชุมชนในพ้ืนที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๒ องค์กร   

แผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ ๘๐  
บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานโครงการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
กล

ยุท
ธ์ 

ตัว
ชี้วั

ด 

แผ
น/

ผล
 

ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด 

งบประมาณ 
๒๕๖๒ 

ส่ว
นง

าน
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปริมาณ 
 คุณภา

พ 
เวลา 

จำ
นว

น 
คก

. 

จำ
นว

นผ
ู้เข

้าร
่วม

 

จำ
นว

นจ
ัด 

ความ
พึง

พอใจ
ผู้รับบริ

การ 

โครงก
าร

เสร็จ
ตาม
เวลา 

กำหนดวันดำเนินการ 

ว/ด/ป ว/ด/ป 

ค
ก. 

 รูป/
คน 

(ครั้ง) 
(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

เริ่มต้น สิ้นสุด ในงบ 

น
อ
ก
ง
บ 

                              

๑ โครงการเผยแผ่องค์ความรู้
ทางพระพุทธศาสนาหรือ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน
และสังคม 

๔.๑ ๔ แผน  ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๒/๖๔ ๒/๖๔ ๕๐,๐๐๐  วช. 

ผล         
 

 

๒ โครงการออกค่ายจิตอาสา
เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ มจ
ร.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
“ลองแลลิ” 

๔.๑ ๔ แผน  ๓๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๔/๖๔ ๔/๖๔ ๘๒,๘๗๐  วช. 

ผล           

๓ โครงการวัฒนธรรมสัญจร
ไทย+ อาเซียน ๔.๑ 

 
๕ 

แผน  ๑๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๕/๖๔ ๖/๖๔ ๑๕๐,๐๐๐  วล. 

ผล           
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๔ โครงการอบรมศาสนพิธีกร 
๔.๑ ๔ 

แผน  ๘๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๘/๖๔ ๘/๖๔ ๕๐,๐๐๐  วช. 

ผล           
๕ โครงการทอดผ้าป่าประจำปี 

๔.๑ ๕ 
แผน  ๕๐๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๙/๖๔ ๙/๖๔ ๕๐,๐๐๐  วล. 

ผล           
๖ โครงการวันบูรพาจารย์ 

๔.๑ ๕ 
แผน  ๒๐๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๙/๖๔ ๙/๖๔ ๕๐,๐๐๐  วล. 

ผล           
๗ โครงการทำสามีจิกรรม 

๔.๑ ๕ 
แผน  ๙๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๘/๖๔ ๘/๖๔ ๕๐,๐๐๐  วล. 

ผล           
๘ โครงการจัดทำแผนพัฒนา

และแผนปฏิบัติงาน
ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๔.๑ ๔ 

แผน  ๓๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๒๔/๒/๖๔ ๒๕/๒/๖๔ ๑๐๐,๐๐๐  วล. 

ผล           

๙ 
โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ 
 ๔.๑ ๔ 

แผน 
 ๒๕๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๔/๖๔ ๔/๖๔ ๕๐,๐๐๐  วล. 

ผล 
๑๐ โครงการเดินตามรอยพ่อ

หลวง ร.๙ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๑ 
๔ แผน  ๕๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๑/๙/๖๔ ๓๑/๑๒/๖๔ ๕๐,๐๐๐  วล. 

  ผล           

๑๑ โครงการจัดนิทรรศการเนื่อง
ในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๔.๑ 
๓ แผน 

 ๒๓๐ ๑ ๘๐ ๑๐๐ ๑๒/๓/๖๔ ๑๙/๒/๖๔ ๕๐,๐๐๐  วล. 
  ผล 
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๓.๒ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน 
 

ปัญหาและอุปสรรคในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แนวทางการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
กิจกรรมมีผลกระทบต่อเวลาเรียนของนิสิต เวลาอบรมมีน้อยจนเกินไป น่าจะให้มีการอบรมหลายวัน

เพ่ือได้ความรู้มากกว่านี้ 
พระนิสิตเอกศาสนาและจัดการ่วมกิจกรรมน้อย การดำเนินโครงการยังจัดการเรื่องเวลาในการเดินทางทั้ง

ไปและกลับในเวลาภาคค่ำและเช้าตรู่ทำให้ผู้เข้าร่วม
โครงการการเกิดอาการเหนื่อยล้า 

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรได้ จัดโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 
ผลกระทบสถานการณ์โควิด-19  
 
๓.๓ สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามตัวชี้วัดแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด จำนวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 
๑ ๔.๑.๑ จำนวนองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาของ

ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 
๓ ๑๕๐,๐๐๐ 

๒  ๔.๑.๒ จำนวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 

๗ ๕๓๒,๘๗๐ 

๓ ๔.๑.๓ จำนวนองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 

๑ ๕๐,๐๐๐ 

 รวม ๑๑ ๗๓๒,๘๗๐ 
 
๓.๔ โครงการและกิจกรรมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด 
แผนทะนุบำรุง

พระพุทธศาสนา
และ

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จำนวน

ผู้เข้าร่วม 
จำนวน

คร้ัง 

ความรู้/
เข้าใจ 

(ร้อยละ) 

ความ
พึง

พอใจ 
(ร้อยละ) 

 

๔.๑.๑ จำนวน
องค์ความรู้
ทางด้าน
พระพุทธศาสนา
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัด
ชายแดนใต้  

โครงการเผยแผ่
องค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสน
าหรือนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนา
ชุมชนและ
สังคม  

๒๐๐ ๑ ๘๘๐ 
๐๐ 

๘๐ 
 
 

๘๘๘ 

๕๐,๐๐๐๙๙๙๙ RRดร.สุชาติ  
ใหมอ่อน  

๔.๑.๒ จำนวน
องค์ความรู้

โครงการออก
ค่ายจิตอาสา

๓๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๒,๘๗๐ นายรังสรรค์ 
วัฒนาชัยวณิช 
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ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

เพ่ือส่งเสริมอัต
ลักษณ์ มจร.วิ
ทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี “ลอง
แลลิ” 

๔.๑.๒ จำนวน
องค์ความรู้
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

โครงการ
วัฒนธรรม
สัญจรไทย+ 
อาเซียน 

๑๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๕๐,๐๐๐ นายรังสรรค์ 
วัฒนาชัยวณิช 

๔.๑.๒ จำนวน
องค์ความรู้
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

โครงการ
อบรมศาสน
พิธีกร 

๘๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๕๐,๐๐๐ พระมหาวิเชียร 
วชิรธมฺโม, ผศ. 

๔.๑.๑ จำนวน
องค์ความรู้
ทางด้าน
พระพุทธศาสนา
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

โครงการ
ทอดผ้าป่า
ประจำปี 

๕๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๕๐,๐๐๐ พระมหานภดล 
สุจิณฺโณ 

๔.๑.๒ จำนวน
องค์ความรู้
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

โครงการวัน
บูรพาจารย์ 

๒๐๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๕๐,๐๐๐ ดร.จิตต์  
นิลวิเชียร 

๔.๑.๒ จำนวน
องค์ความรู้
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

โครงการทำ
สามีจิกรรม 

๙๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๕๐,๐๐๐ นายอำพร  
มณีเนียม 
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๔.๑.๒ จำนวน
องค์ความรู้
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติงาน
ทะนุบำรุง
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๓๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐,๐๐๐ นายรังสรรค์ 
วัฒนาชัยวณิช 

๔.๑.๒ จำนวน
องค์ความรู้
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

โครงการวิถีไทย 
วิถีพุทธ 

๒๕๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๕๐,๐๐๐ นายอำพร  
มณีเนียม 

๔.๑.๓ จำนวน
องค์ความรู้
ทางด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

โครงการเดิน
ตามรอยพ่อ
หลวง ร.๙ ตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๕๐,๐๐๐ นายสุวิท  
ขันธสามล 

๔.๑.๑ จำนวน
องค์ความรู้
ทางด้าน
พระพุทธศาสนา
ของประชาชนใน 
๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

โครงการจัด
นิทรรศการ
เนื่องในวัน
สำคัญทาง
พระพุทธศาสน
า 

๒๓๐ ๑ ๘๐ ๘๐ ๕๐,๐๐๐ พระครูสุกิจ
สโมสร 
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ส่วนที่ ๔ 
ระบบและกลไกการทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

๔.๑ หลักการ 
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่ งของสถาบัน อุดมศึกษา ดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบันและมีการบูรณาการเข้ากับการผลิต
บัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งดำเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านนโยบาย ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุนด้านการสร้างมาตรฐาน 
และด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากล อันจะเป็นกลไกในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบ
สาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานการ พัฒนาองค์ความรู้
ที่ดีข้ึน 

นอกจากนี้  ข้อกำหนดของการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา  ได้กำหนดองค์ประกอบด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ประการหนึ่งคือ นิสิตและ
ประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย 

ดังนั้น สำนักงานวิชาการ และสำนักงานวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมของวิทยาลัย ดังนี้   
 
๔.๒ แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีที่จัดการเรียนการสอนมี ดังนี้ 
           ๑) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่คุณค่าหรือมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน ท้องถิ่น สังคม หรือแสดงความเป็นเอกลักษณ์
ทางศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
           ๒) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ หรือ
สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินกิจกรรม เช่น บุคลากร นิสิต ผู้นำชุมชน หรือสังคม เป็นต้น 
           ๓) โครงการฯ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเป็นโครงการ หรือ
กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอน หรือในหลักสูตร และนอกหลักสูตร เพ่ือ
สนับสนุนให้นิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของสังคม 
           ๔) การดำเนินงานโครงการฯ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรสนับสนุน 
ส่งเสริม ผลักดันให้นิสิตมีส่วนร่วมในการริเริ่ม สร้างสรรค์ หรือเป็นผู้วางโครงการ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียน การเสนอ
โครงการ และเสริมสร้างการเรียนรู้การดำเนินโครงการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลัก PDCA หรือ การวางแผน 
(plan) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act)      
           ๕) สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก และเห็นความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ สามารถนำ
โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ ชุมชน หรือสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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           ๖) ส่งเสริม และสนับสนุนให้การดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง 
และยัง่ยืน 
           ๗) ผลจากการดำเนินงานโครงการฯ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรให้มีผลที่
บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามของนิสิตที่มีพัฒนาการต่อเนื่องได้  เช่น ความคิด ความรู้สึกที่สังเกตเห็นได้จาก
พฤติกรรมในวิถีชีวิต 
           ๘) การดำเนินงานโครงการฯ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรสนับสนุน  
ส่งเสริมให้มีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า ทั้งในแง่ของวัฒนธรรม
ภายในสถาบันการศึกษา และในแง่ของวัฒนธรรมสาธารณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้  
ความคิด ทัศนคติ จิตใจ การมีน้ำใจเสียสละ การมีส่วนร่วมกับสังคม จิตอาสา สามารถแสดงออกให้เห็นถึงการเป็น
ผู้นำและผู้ตามท่ีดี และเป็นที่พึงของสังคมได้ 
           ๙) สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดการ
พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกท่ีสามารถจรรโลงจิตใจให้มีรสนิยม มีความสุข และ
การรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือการดำรงรักษาสืบไป 

๑๐) ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานฯ ตามโครงการ หรือกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมควร
ได้รับการเผยแพร่ทั้งภายในสถาบันการศึกษา และสู่สาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
 
๔.๓ ขัน้ตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ลำดับ 
ขั้นตอน 

ผู้รับผิดชอบ การดำเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม 

๑ 
 

สำนักวิชาการ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

คณะกรรมการพิจารณาการ
ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
กรรมการบริหารหลักสูตร ๑ คน  
อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 
๓ คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  หรือผู้แทนชุมชน  ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๑ 
คน  และผู้แทนนิสิต ๑ คน 

๒ 
 

คณะกรรมการพิจารณา
การดำเนินงานด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
 

กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงาน
ด้านการทำนุบำรุงด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมเสนอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
และประกาศใช้แนวปฏิบัติการ
ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมแก่คณาจารย์ 

เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีที่ได้รับการอนุมัติ 

 

๓ 
 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- จัดทำโครงการ / กิจกรรมตาม
แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านการ
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ทำนุบำรุงด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
เพ่ือเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย 
- ดำเนินโครงการ  เผยแพร่
โครงการ  และสรุปผลโครงการ
เสนอต่อผู้อำนวยการ 

๔ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพิจารณา
การดำเนินงานด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
 

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้าน
การท ำนุ บ ำรุ งด้ านศิ ลป ะและ
วัฒนธรรมของศูนย์การเรียนในรอบ
ปี ก ารศึ กษ า  และกำหนดแนว
ทางการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนิน
โครงการ  หรือกิจกรรม 

 

๕ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
คณะกรรมการพิจารณา
การดำเนินงานด้านการ
ทำนุ บ ำรุ งศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม   
 

จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ด้านการทำนุบำรุงด้านศิลปะและ
วัฒ นธรรมของหลั กสู ตร เสนอ
ผู้อำนวยการ 
 

 

๖ 
 

คณะกรรมการพิจารณา
การดำเนินงานด้านการ
ทำนุ บ ำรุ งศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม     
 

เผยแพร่แนวแนวทางการแก้ไข  
ปรับปรุงการดำเนินโครงการ  หรือ
กิจกรรมการทำนุบำรุงด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมแก่คณาจารย์  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

 
๔.๔ แผนภูมิแสดงข้ันตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

         

ก ำหนดแนวปฏิบตัิกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

มหำวิทยำลยัพจิำรณำอนมุตัิโครงกำรตำมเสนอ
ของผู้ด ำเนินโครงกำร หรือกิจกรรม 

วำงโครงกำรเพื่อเสนอขออนมุตัจิำก
มหำวิทยำลยัผำ่นหลกัสตูร 

แต่งตัง้คณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกิจกรรมของ
โครงกำร 

การด าเนินงานเชิงนโยบาย การด าเนินงานเชิงปฏิบัติการ 
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จดัท ำนโยบำย  ยทุธศำสตร์  
และกลยทุธ์กำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

พิจำรณำ กลัน่กรอง ปรับปรุง 

แนวปฏิบตัิ นโยบำย  
ยทุธศำสตร์ และกลยทุธ์กำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

สรุป  เผยแพร่  รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร  
หรือกิจกรรม 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศกึษำ  และ
จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

จดัท ำรำยงำนแนวทำงกำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
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ส่วนที่ ๕ 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

โครงการและแผนทะนบุำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  

การติดตามประเมินผลแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะ
ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะ
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๕.๑ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 
 ๑) ติดตามการดำเนินงานตามแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ปีละ ๒ ครั้งละ ๖ เดือน 
 ๒) ปรับปรุงแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ครั้ง 

๓) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  สรุปผลการดำเนินการตามแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
ประจำปี จัดทำเป็นเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือประกอบการติดตาม
ตรวจสอบหรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวางแผนต่อไป  

๔) จัดทำเป็นรายงานประจำปีของวิทยาลัยสงฆแ์ละจัดพิมพ์เผยแพร่  
 

๕.๒ แบบสรุปโครงการตามแผนทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑. ชื่อโครงการ ............ (ระบุชื่อโครงการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ)....................................................................  
๒. ชื่อหน่วยงาน ...................................................... รหัสโครงการ ................................................................ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ .................................ตำแหน่ง…………………….เบอร์โทร...................................... 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดของ สกอ 
  องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
  องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
  องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 

ผลผลิต 
  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
  ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
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๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำเป็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 
๘.๔ เป้าหมายเชิงประชากร 

๘.๔.๑ ผู้บริหาร/คณาจารย์ จำนวน    รูป/คน 
  ๘.๔.๒ บุคลากร   จำนวน    รูป/คน 
  ๘.๔.๓ นิสิต   จำนวน    รูป/คน 
  ๘.๔.๔ อื่น ๆ ระบุ  จำนวน    รูป/คน 

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

รวมทั้งสิ้น จำนวน     บาท 
   

๑๐. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

รายการ    งบแผ่นดิน     งบรายได้             รวม    หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน 

     

ค่าใช้สอย 

     

ค่าวัสดุ 

     

ค่าสาธารณูปโภค 
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๑๑. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 
๑๒. ตัวช้ีวัด 
 ๑๒.๑ ผลผลิต (Output )  

- 
 ๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)  

- 
๑๓. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการดำเนินการตามโครงการในปีท่ีผ่านมา  
 - 
๑๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- 
๑๕. แบบประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

     

รายจ่ายอ่ืยๆ 

รวมทั้งสิ้น   

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการดำเนินการปีงบประมาณ 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. ดำเนินโครงการ             
๖. สรุป/ติดตามผลการดำเนินงาน             
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ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
     (...................................... )  
 
    ..………./…………………./……………. 

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

 
 
           
 

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

                ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 
………./…………………./……………. 

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

 
 

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

        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
………./…………………./……………. 

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

 
 

            ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม,ผศ.) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
………./…………………./……………. 
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ภาคผนวก 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คร้ังที่  ๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบุคลากร อาคารสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
***************************** 

ประธานที่ประชุม   นายอำพร มณีเนียม ประธานกรรมการ 

กรรมการที่มาประชุม 
๑. นายอำพร มณีเนียม ประธานกรรมการ 
๒. นายรัชชเมช จันทนวล รองประธานกรรมการ 
๓. พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน กรรมการ 
๔. พระครูสุตกิจสโมสร กรรมการ 
๕. นายไชยยุทธ์  อินบัว กรรมการ 
๖. นายกฤตพจน์ คงสีพุทธ กรรมการ 
๗. นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาววาทินี แสนโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวสุภารัตน์ ลิ้มดำรงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐.  นางสาวศัณสนีย์ สมวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑.  นายขจรศักดิ์ เอียดพวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒.  นายกีรติ ศรีประสมทอง                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการทีไ่ม่มาประชุม   

     ๑. พระครูสุวรรณสุตาลังการ, ดร. กรรมการ  
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วิเคราะห์ SWOT   ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
S W 

๑. มีการดำเนินโครงการศิลปวัฒนธรรม 
๒. มีงบประมาณดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ 
๓. บุคลากรมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและพุทธ
ศาสนา 

๑. ขาดการจัดระบบชุดความรู้ 
๒. ไม่มีการจัดทำชุดความรู้รวบรวมชุดความรู้ 
๓. ขาดการดำเนินงานตามกระบวนการ PCDA 
 

O T 
๑. ยุทธศาสาตร์ชาติและยุทธศาสาตร์จังหวัดเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมทำนุบำรุง 
๒. คณะสงฆ์ให้การสนับสนุน 

๑. กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาบางโครงการไม่สามารถ
ดำเนินได้เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดภาคใต้ 
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