


คาํนาํ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยใหเปน

รากฐานของการพัฒนาอยางมีคุณภาพ เพ่ือนําไปสูการรักษาความแตกตางทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกัน

ในประชาคมโลกอยางมีเอกลักษณ รวมท้ังเปนการสรางวัฒนธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคใหเกิดข้ึนกับ

บุคคล องคกรและสังคม  

ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๒  ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนางานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงประกอบดวย 2 เปาประสงค 2 

ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ  เปาประสงคท่ี 4.1 ผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เปาประสงคท่ี 4.2 นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ี

เกิดจากการบูรณาการการงานท่ีเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการ

วิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม ตัวชี้วัดท่ี 4.1.1 จํานวนผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ท่ีไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2 จํานวนนวัตกรรมดาน

พระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การนวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม กลยุทธท่ี 4.1.1 เรงรัดการ

จัดทําแผนสงเสริมพระพุพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของทุกสวนของทุกสวน

งานท่ีเก่ียวของ 4.1.2 สนับสนุนพัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสะทอนอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัย 4.1.3 สรางเครือขายความรวมมืองานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ กลยุทธ 4.2.1สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดย

การบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและ

บริการวิชาการแกสังคม 

 มหาวิทยาลัยจัดทําแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ โดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ จัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินงานโครงการดานการทะนุบํารุง

พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัยท้ังสวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หนวยวิทยาบริการ 

หองเรียน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

แผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําหรับการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม ของทุกสวนงาน นําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร ตอบสนองเอกลักษณ และอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  คณะกรรมการจดัทาํ 
แผนทะนบุาํรุงพระพทุธศาสนาและศลิปวฒันธรรม 

.๒มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 



สารบญั 

สวนที ่            หนา 

สวนที ่๑ บทนํา 
๑.๑ สวนงานรับผิดชอบหลักดานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม     ๑ 
๑.๒ โครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัย         ๒ 
๑.๓ โครงสรางองคกรดานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย   ๓-๖ 

สวนที ่๒  
ความเชือ่มโยงระหวางแผนมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัและแผนทํานุบาํรงุ
พระพทุธศาสนาและศลิปวฒันธรรม พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒.๑ ปรัชญามหาวิทยาลัย           ๗ 
๒.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย          ๗ 
๒.๓ วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย          ๗ 
๒.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย           ๗ 
๒.๕ เอกลักษณมหาวิทยาลัย          ๗ 
๒.๖ อัตลักษณมหาวิทยาลัย          ๗ 
๒.๗ ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ดานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   ๗-๘ 
๒.๘ ตัวชีว้ัดและคาเปาหมายดานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย    
ระยะท่ี ๑๒             ๘ 
๒.๙ เปาประสงคตัวชี้วัดและคาเปาหมายในแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓           ๙ 

สวนที ่๓ 
แผนปฏบิตักิารทะนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    
๓.๑ สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๐-๑๑ 
๓.๒ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงาน      ๑๒ 
๓.๓ ตัวชีว้ัดแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ๑๒ 

สวนที ่๔ 
แผนปฏบิตักิารดานทะนบุาํรงุศ ิลปวฒันธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
โครงการและกิจกรรมทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เปาประสงคที ่๔.๑  
ผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดบชาติและนานาชาติ 
ตวัชี้วดัที่๔.๑.๑  
จํานวนผลงานนวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณางานสงเสริมพระพุทธศาสนา
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนะรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม   ๑๓-๒๐ 

 

  



สวนที ่๕ 
แผนปฏบิตักิารดานทะนบุาํรงุศ ิลปวฒันธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
โครงการและกิจกรรมทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
เปาประสงค ๔.๒  
นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตวัชีว้ดั ๔.๒.๑  
จํานวนนวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม   ๒๑-๒๙ 

สวนที ่๖ 
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    ๓๐ 
๔.๑ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน       ๓๐ 
๔.๒ แบบสรุปประเมินผลแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม    ๓๐ 
แบบสรุปโครงการตามแผนทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       ๓๑-๓๓
คําสั่งแตงตั้งกรรมการประเมินความสําเร็จและปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ ดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        ๓๔ 
            
           
 
 

 
 

 



๑ 
 

 
สวนที ่๑ 
บทนาํ 

 
๑.๑ สวนงานรับผดิชอบหลกัดานทะนบุาํรงุพระพุทธศาสนาและศลิปวฒันธรรม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๖ กําหนดให
มหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา วิจัย สงเสริมและใหบริการทางวิชาการ 
แกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมท้ังการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ในป พ.ศ.๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง ภารกิจอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
สวนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ กําหนดสวนงานมีภารกิจในดานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมในสวนกลาง คือ (๑) สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม (๒) สถาบันวิปสสนา
ธุระ (๓) กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี (๔) สํานักวิชาการในวิทยาเขต ๑๑ แหง และ (๕) สํานักงาน
วิชาการในวิทยาลัยสงฆ ๑๗ แหง โดยแตละสวนนงานมีภารกิจ ดังนี้๑ 

๑) สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีภารกิจเก่ียวกับงานธรรมวิจัย ธรรมนิเทศ 
การจัดการเรียนการสอนอภิธรรม การจัดการเรีนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย การประชาสัมพันธและ
เผยแผ การบริการฝกอบรม  

๒) สถาบันวิปสสนาธุระ มีภารกิจเก่ียวกับการวางแผน พัฒนา สงเสริม เผยแผ และใหบริการดาน
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และฝกอบรมคุณธรรมคุณธรรม งานพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย งานวิจัย
พัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน สรางเครือขายสํานักปฏิบัติธรรมและหนวยอบรม
คุณธรรมใหกวางขวาง 

๓) กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจเก่ียวกับงานสงเสริมกิจการนิสิต งานติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต งานบริการหอพัก
นิสิต งานประสานงานพระธรรมจาริก งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

๔) สํานักวิชาการในวิทยาเขต ๑๑ แหง มีภารกิจเก่ียวกับงานวิชาการของวิทยาเขต งานทะเบียน
และวัดผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด งานวิจัย งานมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา 
และงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม งานจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเผยแพร ทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝกอบรมเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม วิปสสนากรรมฐาน 
งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 

๕) สํานักงานวิชาการในวิทยาลัยสงฆ ๑๗ แหง มีภารกิจเก่ียวกับ งานรับสมัครและคัดเลือกนิสิต 
งานกองทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต งานวัดผลการศึกษา งานหลักสูตรและสงเสริมประสิทธิภาพการสอน 
งานตําราและเอกสารทางวิชาการ งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม
ของนิสิต งานจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเผยแพร ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม งาน
บริการฝกอบรมเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม วิปสสนากรรมฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรร
ชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 

 
 



๒ 
 
๑.๒ โครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

สภาวิชาการ 

กรรมการบรหิารงานบุคคล 

กรรมการกํากับนโยบายและแผนฯ 

กรรมการประกันคุณภาพ
 

กรรมการการเงินและทรัพยสิน 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี 

ห�องเรียน/หน�วยวิทยบริการ 

 

คณะ สํานัก/สถาบัน/ศูนย 
 

วิทยาเขต วิทยาลัย 

• สํานักงานอธิการบดี 
• สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
• สํานักหอสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
• สํานักสงเสริมพระพุทธ 

ศาสนาและบริการสังคม 
• สถาบันภาษา 
• สํานักทะเบียนและวัดผล 
• สถาบันวิปสสนาธุระ 
• ศูนยอาเซียนศึกษา 

• บัณฑิตวิทยาลัย 
• คณะพุทธศาสตร 
• คณะครุศาสตร 
• คณะมนุษยศาสตร 
• คณะสังคมศาสตร 

• วิทยาเขตหนองคาย 

• วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

• วิทยาเขตเชียงใหม� 

• วิทยาเขตขอนแก�น 

• วิทยาเขตอุบลราชธานี 

• วิทยาเขตนครราชสีมา 

• วิทยาเขตแพร� 

• วิทยาเขตสุรินทร� 

• วิทยาเขตพะเยา 

• วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

  

ห�องเรียน/หน�วยวิทยบริการ 

 

สถาบันสมทบ ๗ แห�ง 

• มหาปญญาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
• วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 
• มหาวิทยาลัยชินเจี๋ย ไตหวัน 
• วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา 
• วิทยาลัยพระพุทธศาสนา  ประเทศสิงคโปร  
• ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรัหม ประเทศสิงคโปร 
• วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี 

• วิทยาลัยสงฆนครพนม 
• วิทยาลัยสงฆเลย 
• วิทยาลัยสงฆลําพูน 
• วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
• วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 
• วิทยาลัยสงฆปตตานี 
• วิทยาลัยสงฆนครนานฯ  
• วิทยาลัยสงฆเชียงราย  
• วิทยาลัยสงฆนครลําปาง  
• วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
• วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
• วิทยาลัยพุทธศาสตร

นานาชาติ 
• วิทยาลัยพระธรรมทูต 
• วิทยาลัยสงฆพุทธปญญา

ศรีทวารวดี 
• วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
• วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 
• วิทยาลัยสงฆพอขุนผา

เมือง เพชรบูรณ 
• วิทยาลัยสงฆราชบุรี 
1  
  

หองเรียน/หนวยวิทยบริการ 
 



๓ 
 
๑.๓ โครงสรางองคกรดานทะนุบาํรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลัย 

๑) สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
  (๑) โครงสรางองคกร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(๒) โครงสรางการบรหิาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้ํานวยการสาํนกัส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบรกิารสงัคม 

ผูอ้ํานวยการ  

ส่วนงานบรหิาร 

ผูอ้ํานวยการ   

ส่วนธรรมนิเทศ 

ผูอ้ํานวยการอภธิรรมโชติ

กะ วทิยาลยั 

ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน 

พุทธศาสนาวนัอาทติย ์

สาํนกัส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบรกิารสงัคม 

ส่วนงาน

บรหิาร 
ส่วนธรรมนิเทศ 

อภธิรรมโชตกิะ

วทิยาลยั 

โรงเรยีนพุทธศาสนา 

วนัอาทติย ์

- กลุมงานบริหาร 

- กลุมงานประชา 
สัมพันธและเผยแผ 
 

- กลุมงานธรรมวิจัย 

- กลุมงานพัฒนา
ศาสนาแคมปสน 

- กลุมงานมหาจุฬา
อาศรม 
 

- กลุ่มงานบรหิาร 

- กลุ่มงาน

หลกัสตูร 
 

- กลุมงานบริหาร 

- กลุมงานวิชาการ
และกิจกรรม 
 

รองผูอ้ํานวยการสํานกัส่งเสรมิ 

พระพุทธศาสนาและบรกิารสงัคม 

อธกิารบด ี

รองอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธแ์ละเผยแผ่ 

ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ ์

คณะกรรมการ

ประจาํสํานกัส่งเสรมิ

พระพุทธศาสนาและ

บรกิารสงัคม 

รองผูอ้ํานวยการสํานกัส่งเสรมิ 

พระพุทธศาสนาและบรกิารสงัคม 



๔ 
 
 

๒) สถาบันวิปสสนาธุระ 
 

  (๑) โครงสรางองคกร สถาบันวิปสสนาธุระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  (๒) โครงสรางการบรหิาร สถาบันวิปสสนาธุระ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัวปัิสสนาธุระ 

ส่วนงาน

บรหิาร 

ส่วนวางแผนและ

พฒันาการอบรม 

 

- กลุ่มงานบรหิาร 

- กลุ่มงานทะเบยีนและสารสนเทศ 
 

- กลุ่มงานวางแผนวจิยัและพฒันา 

- กลุ่มบรกิารฝึกอบรม 
 

ผูอ้ํานวยการ 

ส่วนงานบรหิาร 

ผูอ้ํานวยการส่วนวางแผน

และพฒันาการอบรม 

 
- กลุ่มงานบรหิาร 

- กลุ่มงานทะเบยีนและ

 
 

- กลุ่มงานวางแผนวจิยัและพฒันา 

- กลุ่มบรกิารฝึกอบรม 
 

ผูอ้ํานวยการสถาบนัวปัิสสนาธุระ 

อธกิารบด ี

รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนิสติ 

คณะกรรมการ

ประจาํสถาบนั

ิ ั  



๕ 
 
 

๓) กองกิจการนิสิต 
  (๑) โครงสรางองคกร กองกิจการนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) โครงสรางการบรหิารกองกิจการนิสิต 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
๔) สํานักวิชาการในวิทยาเขต ๑๑ แหง 

(๑) โครงสรางองคกร สํานักวิชาการในวิทยาเขต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานวทิยา

 

สาํนกัวชิาการ วทิยาลยัสงฆ ์

ส่วนสนบัสนุนวชิาการ 
 

กลุ่มงานหอ้งสมดุ

และสารสนเทศ 
 

กลุ่มงานวจิยัและ

คุณภาพ

 

 

กลุ่มงานส่งเสรมิพระ

พุทธ ศาสนาและบรกิาร

 
 

วิทยาเขต 

กลุ่มงานทะเบยีน

และวดัผล 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิกจิการ

 
 

กลุ่มงานปฏบิตัิ

 
 

กลุ่มงานสวสัดกิาร

 
 

รองผูอ้ํานวยการกองกจิการนิสติ 

ผูอ้ํานวยการกองกจิการนิสติ 

อธกิารบด ี

รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนิสติ 

- คณะกรรมการวนิยันิสติ 

- คณะกรรมการปฏบิตัศิาสนกจิ 

- คณะกรรมการพฒันาและสง่เสรมิ

การปฏบิตังิานบรกิารสงัคม 

- คณะกรรมการโครงการปฏบิตัิ

วปัิสสนากมัมฏัฐาน 

- คณะกรรมการหอพกันิสติ 

 

ผูช่้วยอธกิารบด ี            

ฝ่ายกจิการนิสติ 

สาํนกังานอธกิารบด ี

กลุ่มงานส่งเสรมิ

กจิการนิสติ 
 

กลุ่มงานปฏบิตัิ

ศาสนกจิ 
 

กลุ่มงาน

สวสัดกิารนิสติ 
 

กองกจิการนิสติ 



๖ 
 
 

(๒) โครงสรางการบรหิาร สํานักวิชาการในวิทยาเขต 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๕) สํานักงานวิชาการในวิทยาลัย ๑๗ แหง 
(๑) โครงสรางองคกร สํานักวิชาการในวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
(๒) โครงสรางการบรหิาร สํานักวิชาการในวิทยาลัย 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

สาํนกังานวทิยาลยั สาํนกังานวชิาการ 

กลุ่มงานหอ้งสมดุ

และสารสนเทศ 
 

กลุ่มงานวจิยัและ

คุณภาพ

 

 

กลุ่มงานบรกิาร

การศกึษา 
 

วทิยาลยั 

กลุ่มงานทะเบยีน

และวดัผล 
 

กลุ่มงาน

หอ้งสมดุและ

 
 

กลุ่มงานวจิยัและ

คุณภาพ

 

 

กลุ่มงานส่งเสรมิ

พระพุทธศาสนาและ

บรกิารสงัคม 
 

กลุ่มงานทะเบยีน

และวดัผล 
 

ผูอ้ํานวยการส่วนสนับสนุน

 

รองอธกิารบดวีทิยา

 
ผูอ้ํานวยการสาํนกัวชิาการ 

คณะกรรมการประจาํ 

วทิยาเขต 

คณะกรรมการประจาํ 

สาํนกัวชิาการ 

ผูช่้วย

 

ผูอ้ํานวยการสาํนกังานวทิยาลยั ผูอ้ํานวยการสาํนกังานวชิาการ 

กลุ่มงานหอ้งสมดุ

และสารสนเทศ 
 

กลุ่มงานวจิยัและ

คุณภาพ

 

 

กลุ่มงานบรกิาร

การศกึษา 
 

กลุ่มงานทะเบยีน

และวดัผล 
 

ผูอ้ํานวยการวทิยาลยั

 คณะกรรมการประจาํ 

วทิยาลยัสงฆ ์
รองผูอ้ํานวยการ

วทิยาลยัสงฆ ์



๗ 
 

สวนที ่๒ 
ความเชือ่มโยงระหวางแผนพฒันามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

และแผนทะนบุาํรงุพระพทุธศาสนาและศลิปวฒันธรรม 
 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 

 

๒.๑ ปรัชญามหาวิทยาลัย  
  “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” 
 

๒.๒ ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
  “เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ” 
 

๒.๓ วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย 
 “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” 
 

๒.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัย 
  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  

วิจัยและพัฒนา  
สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม  
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๒.๕ เอกลักษณมหาวิทยาลัย 
 บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
 

๒.๖ อัตลักษณมหาวิทยาลัย 
 ประยุกตพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

๒.๗ ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ดานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  เพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัยตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และสอดคลองกับแผนพัฒนา
อุดมศึกษาแหงชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนางานสงเสรมิพระพุทธศาสนาและทะนบุาํรงุศิลปวฒันธรรมใหมีคณุภาพเปน
ที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

เปาประสงคที่ ๔.๑ ผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

กลยุทธที ่๔.๑.๑ เรงรัดการจัดทําแผนสงเสริมพระพุทธศาสนาแลทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการ
มีสวนรวมของทุกสวนงานท่ีเก่ียวของ 

กลยุทธที่ ๔.๑.๒ สนับสนุนและพัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี
สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธที่ ๔.๑.๓ สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมืองานสงเสริมพระพุทธศาสนาและ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ



๘ 
 

เปาประสงคที่ ๔.๒ นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการ
งานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม 

กลยุทธที่ ๔.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยการบูรณาการงานสงเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 
 

๒.๘ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายดานทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
      ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ 

 

      ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

เปาประสงคที่ ๔.๑ ผลงานดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 
 

ตวัชีว้ดัของแผนพฒันามหาวทิยาลยั 
หนวยนบั เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔.๑.๑ จํานวนผลงานดานพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัล
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

จํานวน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ 

 
เปาประสงคที ่๔.๒ นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการงาน

สงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก
สังคม 
 
 

ตวัชีว้ดัของแผนพฒันามหาวทิยาลยั 
หนวยนบั เปาหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔.๒.๑ จํานวนนวัตกรรมและสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมโดยการบูรณาการงานสงเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก
สังคม 

จํานวน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 
๒.๙ เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมายในแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

เปาประสงค ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย 
เปาประสงคที่ ๔.๑ ผลงานดานพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

๔.๑.๑ จํานวนผลงานดานพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการยกยองหรือ
ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

๑๒  

เปาประสงคที ่๔.๒ นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการงาน
ส ง เ ส ริ ม พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ ท ะ นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการแกสังคม 
 
 

๔.๒.๑จํานวนนวัตกรรมและสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมโดยการบูรณาการงาน
สงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การ
วิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 

๑๒ 



๑๐ 
 

สวนที ่๓ 
แผนปฏิบตัิการทะนบุาํรงุพระพทุธศาสนาและศลิปวฒันธรรม 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
๓.๑ สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการทะนุบํารุงพระพทุธศาสนาและศิลปวฒันธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ 
 
ลาํดับ

ที ่
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตวัชีว้ดั กลยทุธ ผูรบัผดิชอบ 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนางานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติแลนานาชาติ 
1 พั ฒ น า ง า น ส ง เ ส ริ ม

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า และ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ใ ห มี คุ ณ ภ า พ  เ ป น ที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

1.ผลงานดานพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ 
เปนท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
 

๑ .  จํ านวนผลงาน
ดานพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมท่ี
ไดรับการยกยองหรือ
ไ ด รั บ ร า ง วั ล ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาต ิ

1  เ ร ง รั ด จั ด ทํ า แ ผ น ส ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนาและทะนุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยกามีสวนรวมของ
สวนงานท่ีเก่ียวของ 
2 สนับสนุนและพัฒนางานสงเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีสะทอนอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 
3.สรางและพัฒนาเครือขายความ
รวมมืองานสงเสริมพระพุทธศาสนา
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

รองอธกิารบดฝีายประชาสมัพันธและเผยแผ 
ผูอาํนวยการสาํนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสงัคม 
ผูอาํนวยการสถาบนัวปิสสนาธรุะ 
ผูอาํนวยการสาํนักวชิาการ 



๑๑ 
 

ยทุธศาสตรที ่4 พฒันางานสงเสรมิพระพุทธศาสนาและทะนบุาํรุงศลิปวฒันธรรมใหมคีณุภาพ เปนทีย่อมรบัทั้งในระดบัชาตแิลนานาชาต ิ
2 พั ฒ น า ง า น ส ง เ ส ริ ม

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า และ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ใ ห มี คุ ณ ภ า พ  เ ป น ที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2 . น วั ต ก ร ร ม ด า น
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูร
ณ า ก า ร ง า น ส ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนาและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน  ก า ร วิ จั ย แล ะบริ ก า ร
วิชาการแกสังคม 
 

1.จํานวนนวัตกรรม
ดานพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิด
จากการบูรณาการ
ง า น ส ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนาและ
ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การ เรี ยนการสอน 
การวิจัยและบริการวิ
ขาการแกสังคม 

1.สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมโดยการ บูรณาการงาน
ส ง เ ส ริ ม พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม 

รองอธกิารบดฝีายประชาสมัพันธและเผยแผ 
ผูอาํนวยการสาํนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสงัคม 
ผูอาํนวยการสถาบนัวปิสสนาธรุะ 
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๓.๒ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงาน 
 

ปญหาและอปุสรรคในปงบประมาณ ๒๕6๒ แนวทางการแกไขปญหาในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ตัวชี้วัดของแผนมีเปนจํานวนมากสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายของแผน 

 ทบทวนตัวชี้วัดของแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ใหมีจํานวนนอยลงแตครอบคลุมและ
สอดคลองกับความเปนนานาชาต ิ

 ตัวชี้วัดของแผนท่ีสะทอนความเปนนานาชาติยังไม
ชัดเจน 
โครงการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับ
กระบวนการเรียนการสอนหรือการวิจัยท่ีประสบ
ผลสําเร็จยังมีนอย 

กําหนดตัวชี้วัดและสงเสริมโครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
๓.๓ ตัวชี้วัดแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

เปาประสงค ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย 
เ ป า ป ร ะ ส ง ค ที่  ๔ . ๑   ผ ล ง า น ด า น
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ 
เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

๔.๑.๑ จํานวนผลงานดานพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการยกยองหรือไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

๑๒ 

เ ป า ป ร ะ ส ง ค ที่  ๔ . ๒  น วั ต ก ร ร ม ด า น
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจาก
การบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 
 

๔.๒.๑จํานวนนวัตกรรมและสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมโดยการบูรณาการงานสงเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม 

๑๒ 

 
 
 



๑๓ 
 

สวนที ่๔ 
แผนปฎิบตัิการดานทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

โครงการและกิจกรรมทะนุบํารุงพระพทุธศาสนาและศิลปวฒันธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เปาประสงคที ่๔.๑ ผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
ตวัชีว้ดัที ่๔.๑.๑ จํานวนนวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ    
การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 

 

ตวัชี้วดัแผนทะนบุาํรงุ 
พระพทุธศาสนา 
และศลิปวฒัธรรม 

  

กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ 

งบประมาณ 
                

ผูรบัผดิชอบ จาํนวน
ผูเขารวม 

จาํนวน
ครัง้ 

ความรู/
เขาใจ 

ความพึง
พอใจ 

(รอยละ) (รอยละ) 

      ๑๗,๓๘๒,๘๗๕   

 

 

โครงการจดันิทรรศการเน่ืองในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและของ
ชาติ ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๔๓,๙๙๐ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

โครงการ มจร อาสาพัฒนาวัดและ
ชุมชน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

โครงการสงเสริมสืบสานและอนุรกัษ
ประเพณีไทย ๔๒๒ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๔ . ๑ . ๑  จํ า น ว น
นวัตกรรมดานพระพุทธ
ศ า ส น า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมที่ เกิด
จากการบูรณาการงานง
เสริมพระพุทธศาสนา
แ ล ะ ท ะ นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการ    การวิจัย
และบริการวิชาการแก
สังคม 
 

1 เรงรัดจัดทําแผนสงเสริมพระพุทธศาสนา
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกามีสวน
รวมของสวนงานที่เก่ียวของ 
2 สนับสนุนและ พัฒนางานส ง เ ส ริ ม
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ ท ะ นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่สะทอนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 
3.สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
งานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้ ง ในระดับชา ติและ
นานาชาติ 

 



๑๔ 
 

   

โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนากับ
วิถีชุมชน ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

โครงการพัฒนาหองพุทธศิลปเพ่ือการ
เรียนรูทางดานพุทธศิลป ๓๔๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๕๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและทองถ่ินลําปาง ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

โครงการไหวสาบารมหีลวงพอเกษม 
เขมโก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

อนุรักษสืบสานพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม (จัดงานวันปย
มหาราช) ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตเชียงใหม 

โครงการจดันิทรรศการเน่ืองในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและวัน
สําคัญของชาต ิ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๓๓,๙๕๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการมหาจุฬาวิชาการ
เทิดพระเกียรติพระปยมหาราช ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ
วันปยะมหาราช ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

ศูนยภาษานานาชาติ มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตเชียงใหม ๓๔๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๕๔,๗๒๐ วิทยาเขตเชียงใหม 

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศ
เพ่ือนบาน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตเชียงใหม 

สัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาต ิ ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ วิทยาเขตเชียงใหม 

โครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน 
(จังหวัดลําปาง) ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 



๑๕ 
 

   

โครงการศลิปะและวัฒนะธรรมท่ี
บูรณาการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการจดันิทรรศการเน่ืองในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๖๐,๙๙๐ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

โครงการอนุรักษโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุนครลําปาง ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

โครงการสงเริมและอนุรักษพุทธศิลป
นครลําปาง ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

โครงการ วิถีไทย วิถีพุทธ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆปตตานี 

จัดนิทรรศการเน่ืองในวันสําคญัทาง
พระพุทธศาสนา ๔๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๙๒,๒๒๐ วิทยาเขตเชียงใหม 

โครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม
และพุทธศาสนามหายาน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๔๓๐,๐๐๐ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

โครงการหกิจกรรมไหวครูและมุทิตา
สักการะ ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการเขารวมกิจกรรมในวันวิสาขบู
ชา วันสําคัญของสหประชาชาต ิ ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๘,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการจดัตั้งศูนยปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐาน มจร.วิทยาเขต
อุบลราชธานี ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๕๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการจดัทําตนเทียน วิทยาเขต
อุบลราชธานี ๓๔๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการผาปาสามัคครีวมใจศิษยเกา
วิทยาเขตอุบลราชธานี ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

อนุรักษพุทธศิลปในลานนาสูอาเซยีน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตเชียงใหม 



๑๖ 
 

  

นําพุทธศิลปสงเสริมการทองเท่ียวสัต
ตมหาสถานวัดเจด็ยอด ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๖๐,๐๐๐ วิทยาเขตเชียงใหม 

กิจกรรมจดันิทรรศการเน่ืองในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและวัน
สําคัญของชาต ิ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๖๙,๓๕๐ วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

กิจกรรมทองเท่ียวศลิปวัฒนธรรมใน
วัด ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

กิจกรรมอนุรักษและสืบสานกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

โครงการอบรมไวยาวัจกร ๔๒๒ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๑๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
แหเทียนเขาพรรษา จังหวัด
อุบลราชธานี ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิม
พระเกียรต ิ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการสงเสริมนิสิตกับการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนากับชุมชน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการวันสถาปนา วิทยาเขต
อุบลราชธานี ๔๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การสงเสริมและพัฒนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๘๐,๐๐๐ วิทยาสงฆพุทธโสธร 

โครงการวิปสนากัมมฏัฐานสําหรับ
ประชาชนท่ัวไป ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ วิทยาสงฆพุทธโสธร 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอน ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ วิทยาสงฆพุทธโสธร 

โครงการจดักิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๘,๙๐๐ วิทยาสงฆพุทธโสธร 

โครงการไหวครูและสามีจิกรรม ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ วิทยาสงฆพุทธโสธร 



๑๗ 
 

  

โครงการสงเสริมกิจกรรม
ความสัมพันธและนันทนาการ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๔,๐๐๐ วิทยาสงฆพุทธโสธร 

โครงการวันบูรพาจารยรําลึก ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตหนองคาย 

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียน
เขาพรรษา ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตหนองคาย 

โครงการบายศรสีูขวัญและรับนองใหม
หลักสตูรรัฐศาสตร ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๙,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการจดักิจกรรมเน่ืองในวันแม
แหงชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการพิธีไหวครูบูชาคณุบูรพาจารย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการสืบสานพระเพณีทาง
พระพุทธศาสนา ตักบาตรเทโวโรหนะ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการจดักิจกรรมราํลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุในหลวงรัชกาลท่ี ๙ (๕ 
ธันวามหาราช) ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเทศนมหาชาติพระ
เวสสันดรชาดก ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมหลอเทียน
พรรษาและถวายเทียนพรรษา ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม
บุคลากร         ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

โครงการสงเสริมหองพุทธศิลป ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการจดังานประจําปกับการ
บริหารจดัการความเสี่ยง ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการจดัทําแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 



๑๘ 
 

    

โครงการสานสมัพันธชุมชนเน่ืองในวัน
สําคัญตางๆ         ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงบูรณาการ         ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

โครงการสาธยายพระไตรปฏกเฉลมิ
พระเกียรต ิ ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการสัมมนาเครือขาย ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการอบรม สมัมนา ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูร ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการจดัทําแผนพัฒนาฯ/
แผนปฏิบัติงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการสงเสริมการการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการสงเสริม วิถีธรรม วิถีพุทธ ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูดาน
ศิลปวัฒนธรรม ๓๔๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการจดังานอนุสรณ ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๐,๐๐๐ โรงเรียนบาลีสาธิต 

โครงการพัฒนาผูเรยีนหลักสูตรภมูิ
ปญญาทองถ่ินและแหลงเรยีนรูใน
ชุมชน ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนบาลีสาธิต 

โครงการสืบสานประเพณีทางพระพุ
ทะศาสนาบัตบาตรเทโว ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี 

โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเทศนมหาชาต ิ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี 

จัดงานวันเฉลมิพระชนมพรรษา
เทิดพระเกียรติ กิจกรรมวันแม
แหงชาติ ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนบาลีสาธิต 



๑๙ 
 

  
    

โครงการประชาสมัพันธและเผยแผอัต
ลักษณ เอกลักษณ ภาพลักษณ และ
ผลงานอันทรงคณุคาของวิทยาลัยสงฆ
ชัยภูม ิ(งานเจาพอพระยาแล) ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๖๕ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

โครงการเทศนมหาชาติและทอดผาปา
ประจําป ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

การแปลและจดัพิมพคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๐ สถาบันพระไตรปฎก 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนเพ่ือสงเสริม
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

โครงการปริวรรตธรรมในคัมภีรใบลาน
ลานนานาน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทยและทองถ่ินนาน ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

โครงการฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๔๕,๐๕๐ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

โครงการเน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๑,๐๖๐ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 

โครงการสาธยายพระไตรปฎก เฉลิม
พระเกียรต ิ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 

โครงการภูมิปญญาวิถีพุทธ         ๕๐,๐๐๐ 
หลักสูตร พธ.ด.สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา(ภาคพิเศษ) 

โครงการประชาสมัพันธศูนยขอมลูเพ่ือ
การเรยีนรูดานศิลปวัฒนธรรมดาน
พระพุทธศาสนาใหเปนท่ีรูจักและเปน
มรดกของชาติท้ังในระดับชาต ิ ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการพัฒนาเครือขายวัดกับการ
สงเสริมการทองเท่ียว ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 



๒๐ 
 

  

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูทางดาน
พระพุทธศาสนาศลิปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอัน
สื่อถึงอัตลักษณของวิทยาเขต
นครสวรรค ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการฝกอบรมการพัฒนา
นวัตกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมแกนิสติวิทยาเขต
นครสวรรค ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการประเมินผลแผนการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ๓๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,กองแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

สวนที ่๕ 
แผนปฏบตัิการดานทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
โครงการและกิจกรรมทะนุบํารุงพระพทุธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เปาประสงคที่ ๔.๒ นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและนํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑ จํานวนนวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตวัชี้วดัแผนทะนบุาํรงุ 
พระพทุธศาสนา 
และศลิปวฒัธรรม  

  
กลยทุธ 

  
  

โครงการ/กจิกรรม 

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ 

งบประมาณ ผูรบัผดิชอบ 

จาํนวน
ผูเขารวม 

จาํนวน
ครัง้ 

ความรู/
เขาใจ 

ความพึง
พอใจ 

(รอยละ) (รอยละ) 

    ๑๗,๓๘๒,๘๗๕   

 

 

โครงการสักการะบูชาพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันปยมหาราช         ๓๐,๐๐๐ วิทยาเขตพะเยา 

โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

มัคคุเทศกนอย รักษและเผยแผ ศิลป
โบราณคดีและวัฒนธรรมทองถ่ิน ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตเชียงใหม 

ธุดงคเฉลิมพระเกียรติ์         ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมหรือ
นวัตกรรมทองถ่ินใต ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆปตตานี 

๔.๒.๑ จํานวนนวัตกรรม
ดานพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจาก
ก า ร บู ร ณ า ก า ร ง า น
สงเสริมพระพุทธศาสนา
แ ล ะ ท ะ นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการแก
สังคม 
 

1.สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมโดยการ บูรณาการงาน
สงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
การวิจัยและบริการวิชาการแกสัง 



๒๒ 
 

โครงการอบรมศาสนพิธีกร ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆปตตานี 

โครงการเดินตามรอยพอหลวง ร.๙ ตาม
แนวคิดเศษฐกิจพอเพียง ๒๓๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆปตตานี 

โครงการสานสัมพันธเพ่ือสันติสุข
ชายแดนใต ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆปตตานี 

โครงการสืบสานวฒันธรรมทาง
พระพุทธศาสนา "เทศนมหาชาติพระ
เวสสันดรชาดก"         ๕๘,๕๐๐ วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี 

โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๔๘,๓๒๐ วิทยาลัยสงฆระยอง 

โครงการหลอเทียนเขาพรรษาทําบุญ
ถวายเทียน ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆระยอง 

โครงการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๔๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆระยอง 

โครงการพิธีไหวครู ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๕,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆระยอง 

โครงการเทศนมหาชาติ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๑๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆระยอง 

โครงการวันสําคัญของสถาบันพระ
มหากษัติย-กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันปย
มหาราชา ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆระยอง 

โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆระยอง 

โครงการสืบสานประเพณีกฐินสามัคคี ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตสุรินทร 

โครงการชุมชนสัมพันธสามัคคีรวมสืบ
สานประเพณีลอยกระทง ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตสุรินทร 

   อนุรักษประเพณีและวฒันธรรมลานนา ๓๔๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตเชียงใหม 



๒๓ 
 

กิจกรรมสงเสริมศิลปะพ้ืนบานบนลาน
มหาวิทยาลัย ๔๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตเชียงใหม 

โครงการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย         ๒๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 

สิงหเวียนพิงคคืนถ่ิน บายศรีสูขวัญ
ลานนา ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๐,๐๐๐ วิทยาเขตเชียงใหม 

โครงการวันสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย-กิจกรรมวันแมแหงชาต ิ
๑๒ สิงหามหาราชิน ี ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๖,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆระยอง 

โครงการวันสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย-วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.๑๐ ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆระยอง 

โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี 

โครงการมหาจุฬาวิชาการเทิดพระเกียรติ
พระปยมหาราช ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตหนองคาย 

โครงการศึกษาดูงานดานพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตหนองคาย 

โครงการสงเสริมกีฬาสัมพันธ ๓๔๕ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาสงฆพุทธโสธร 

โครงการพัฒนาทรัพยากรและนวัตกรรม
การเรียนรู ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ วิทยาสงฆพุทธโสธร 

โครงการวัตกรรมพุทธศาสตรพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็งดวยหลักธรรม ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาสงฆพุทธโสธร 

โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทย ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ วิทยาสงฆพุทธโสธร 

  

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน ๔๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ วิทยาเขตหนองคาย 



๒๔ 
 

โครงการบุญพระเวสนเทศนมหาชาต ิ ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตหนองคาย 

โครงการประชาสัมพันธและเผยแผอัต
ลักษณภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส 

โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูผลงาน
พระพุทธโฆษาจารยและบุรพาจารย ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยรางกูล ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการประชาสัมพันธและเผยแพรอัต
ลักษณ ภาพลักษณของวิทยาลัย ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการสักการะบูชาพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันปยมหาราช ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการประเพณีบุญเจดียขาวเปลือก ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๖๘,๐๒๐ 

วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส 

โครการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๖๐,๙๙๐ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการไหวครูบุรพาจารย ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการสืบสานงานบุญมหาสังฆทาน ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการกฐินวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 

   

โครงการพัฒนางานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 



๒๕ 
 

โครงการบุญกุมขาวใหญและบุญผะเหวด
ฟงเทศนมหาชาต ิ(เทศนมหาชาติ) ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเรียนรู
เศรษฐฏิจพอเพียง (โรงเรียนโรงนา)" ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี 

โครงการจัดนิทรรศการในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา และวันสําคัญของชาติ ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๔๖,๓๖๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี 

โครงการ"พุทธปญญารวมใจ ทําบุญป
ใหม" และ "กตัญูกตเวทีตา วันทาคร"ู ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี 

โครงการพัฒนาศูนยเรียนรู
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมทวารวดี ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๕๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี 

โครงการสรางความรวมมือทางการ
สงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ในทองถ่ิน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี 

โครงการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติฯ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี 

โครงการสืบสานวฒันธรรมและประเพณี
หลวงพอวัดไรขิง ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี 

โครงการอบรมหลกัการการดูแลศาสน
สมบัติ ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี 

โครงการสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญา
และวัฒนธรรมในทองถ่ิน ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี 

  

โครงการทวารวดีศึกษา : ฟนชีวิตคืนจิต
วิญญาณ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๕๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี 



๒๖ 
 

โครงการสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมใน
ทองถ่ิน(การพัฒนาศูนยเรียนรู
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี) ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆพุทธ
ปญญาศรีทวารวดี 

โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน         ๒๐๑,๔๗๐ 
วิทยาลังสงฆสุพรรณบุรี
ศรีสุวรรณภูมิ 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา (หลอเทียน) ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนบาลีสาธิต 

โครงการสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเทศนมหาชาติ
เวสสันดรชาดก ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

โครงการสงเสริมหอพุทธศิลปวิทยาลัย
สงฆชัยภูมิ ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

โครงการสวนสมุนไพรและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนครนาน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง ๗๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๔๘,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนครนาน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

โครงการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติฯ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนครนาน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการพัฒนาทักษะดานพิธีกรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนครนาน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศสนา ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๕,๕๙๐ วิทยาเขตหนองคาย 

  

โครงการสงเสริมหอพุทธศิลป ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ วิทยาเขตหนองคาย 

โครงการวันไหวครู/กิจกรรมสามีจิกรรม ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาเขตหนองคาย 



๒๗ 
 

โครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
ประเทศเพ่ือนบาน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๘๐,๐๐๐ วิทยาเขตหนองคาย 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิต
และความตาย ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๓๐,๐๐๐ 

หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวิต
และความตาย 

โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม ๘๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ 
หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิตวสาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา 

โครงการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถ่ิน (ป.เอก กพส.)         ๓๐,๐๐๐ 

หลักสูตร พธ.ด. 
สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม 

โครงการพิพิธภัณฑและหอพุทธศิลป ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๖๐,๐๐๐ 
วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส 

โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 

โครงการสามีจิกรรมถวายสักการะพระ
เถระและบูรพาจารย ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 

โครงการปริวรรต แปล และจัดพิมพ
คัมภีรทางพระพุทธศาสนา ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๘๐,๐๐๐ 

วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส 

โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๖๗,๒๖๐ วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
ประเทศแถบเอเชีย ๕๖๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๒๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการวันไหวครูและสามีจิกรรม ๒๕๓ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครพนม 

   

โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมสองฝง
โขง ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครพนม 



๒๘ 
 

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการสงเสริมผูสืบทอดพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามความเชื่อและ
ประเพณีทองถ่ิน ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนากลุม
ประเทศอาเซียน ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูอารยธรรม
อาณาจักรศรีโคตรบูรณ ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๒๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการสงเสริมและพัฒนากิจการงาน
คณะสงฆ ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนครนาน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการขับเคลื่อนหมูบาน วัด โรงเรียน 
รักษาศีล ๕ ๕๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนครนาน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการอบรมนักเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศลุมน้ําโขง ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๔๐๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ๓๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๗๖,๗๖๐ 

วิทยาลัยสงฆนครนาน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการประชาสัมพันธและเผยแพรอัต
ลักษณ ภาพลักษณและผลงานอัน
ทรงคุณคาของวิทยาเขตนครสวรรค ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐,๐๐๐ วิทยาเขตนครสวรรค 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติงานทะนุบํารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆปตตานี 



๒๙ 
 

  

โครงการเผยแผองคความรูทาง
พระพุทธศาสนาหรือนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคม ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลัยสงฆปตตานี 

โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงพุทธใน
จังหวัดนาน ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

วิทยาลัยสงฆนครนาน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการสงเสิมและอนุรักษพุทธศิลปนาน ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ 
วิทยาลัยสงฆนครนาน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการพัฒนาหนังสือประกอบ
การศึกษาพระปริยัติธรรม ๑๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๕๐๐,๐๐๐ กองวิชาการ 

 
 



๓๐ 
 

 
สวนที ่๖ 

การตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงานตามตวัชีว้ดั 
ดานแผนทะนบุาํรงุพระพทุธศาสนาและศลิปวฒันธรรม 

  
กลไกการการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีมุงรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท้ังใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ เสนอใหผูรับผิดชอบการดําเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ เปนระยะๆ  
มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดกลไกการปรับแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถนําผลของการประเมินมาใชในการวางแผนในปถัดไป  ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการ
ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือ
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวางปและในปถัดไปดวย 

 

๔.๑ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
 ๑) ติดตามการดําเนินงานตามแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖1 เปนรายไตรมาส 
 ๒) ปรับปรุงแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจําปใหสอดคลองกับแผนการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓) เม่ือสิ้นปงบประมาณ  สรุปผลการดําเนินการตามแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ประจําป จัดทําเปนเอกสารสรุปผลการดําเนินงานของแตละโครงการเก็บไวเปนหลักฐาน  เพ่ือประกอบการติดตาม
ตรวจสอบหรือใชเปนขอมูลอางอิงในการวางแผนตอไป  

๔) จัดทําเปนรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย และจัดพิมพเผยแพร  
 

๔.๒ แบบสรุปประเมินผลแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
เกณฑวัดความสําเร็จของการดําเนินงานกําหนดไวท่ีรอยละ ๘๐ ของจํานวนตัวชี้วดัท้ังหมดจึงจะถือวาแผน

ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม บรรลุผลสําเร็จ 
 

ที ่
ตวัชีว้ดัแผน 

การทะนบุํารงุพระพุทธศาสนาและศลิปวฒันธรรม 
จาํนวน 

การประเมนิผลแผนฯ 
เปาหมาย 
ท่ีตั้งไว 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลสําเร็จ 
ตามแผน 

๑ จํ า น ว น ผ ล ง า น ด า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1๒ 1# / / 

๒ จํานวนนวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการงานสงเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก
สังคม 

1๒ 1๒ / / 

แผนทะนบุาํรุงพระพทุธศาสนาและศลิปวฒันธรรม 
รอยละ 

๘๐ 
มผีลการ

ดําเนนิงาน 
บรรล/ุไม

บรรล ุ



๓๑ 
 

แบบสรุปโครงการตามแผนทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวฒันธรรม 
 

แบบรายงานผลการดาํเนนิโครงการ 
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
๑. ชือ่โครงการ ............ (ระบุชื่อโครงการตามแผนท่ีไดรับอนุมัติ).................................................................... 
๒. ชือ่หนวยงาน ...................................................... รหสัโครงการ ................................................................ 
๓. ผูรบัผดิชอบโครงการ .................................................................................................................................. 
๔. ความสอดคลองกบั 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตรและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

• ยุทธศาสตร ขอท่ี..........   /กลยุทธ ขอท่ี..........   
๔.๒ ตัวบงชี้ของ สกอ. องคประกอบท่ี …………………. 

๕. ผลผลติ :   ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    ผลงานการใหบริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
    ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. หลกัการและเหตผุล / เหตผุลความจําเปน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗. วตัถปุระสงคของโครงการ 
 ๗.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

๗.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
๘. ลกัษณะกจิกรรม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
๙. ผลการดาํเนนิการ 
          ๙.๑ เชงิปรมิาณ   

• จํานวนเปาหมายของโครงการท่ีตั้งไว   ......... รูป/คน 

• จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ท้ังหมด  .........  รูป/คน คิดเปนรอยละ.......... 
แบงเปน(แบงตามระบุไวในโครงการ) เชน 
- คณาจารย    …….. รูป/คน คิดเปนรอยละ.......... 
- บุคลากร    …….. รูป/คน คิดเปนรอยละ.......... 
- นิสิต    …….. รูป/คน คิดเปนรอยละ.......... 
- อ่ืนๆ ระบุ………………….  …….. รูป/คน คิดเปนรอยละ..........  

           ๙.๒  เชงิคณุภาพ   
       - จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถาม จาํนวน ..…… รปู/คน  คิดเปนรอยละ ……….. ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด  
- ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 



๓๒ 
 

รายการ จํานวน X S.D. แปลผล 
การจดัการโครงการ     
     
รปูแบบการจดัประชุม     
     

รายการ จํานวน X S.D. แปลผล 
ผลสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคของโครงการ     
     

รวม     
 

-สรุปขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน 
-ตองการใหมีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเปนรอยละ ………… ของผูทําแบบประเมินท้ังหม 
-ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  ………………………………………………….……………………………………………………………… 

            ๙.๓ เชงิเวลา   
            รอยละของโครงการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด   
๑๐. งบประมาณดาํเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ .......................... 

ο งปม.เงินแผนดนิ                  ο งปม.เงนิรายได    ο งปม.อืน่ๆ...........................(ระบุ)    
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน  ……………………..……บาท 

๑๑. กจิกรรมการดาํเนินงาน………(ใหระบุการดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการ)………………………… 
๑๒. ระยะเวลาดาํเนินโครงการ…… (.ใหระบุระยะเวลา เริ่มตน-สิ้นสุดโครงการ)……………………………… 
๑๓. สถานทีด่ําเนนิการ………………(.ใหระบุสถานท่ีจัดโครงการ)............................………………………… 
๑๔. ประโยชนที่ไดรบัจากการดําเนนิโครงการ……………………………………………………………… 
 ๑)........................................................................................................................................................... 

๒) .......................................................................................................................................................... 
๓) ......................................................................................................................................................... 

 
๑๕. การปรบัปรุงจากขอเสนอแนะผลการดาํเนนิงานทีผ่านมา 

ขอเสนอแนะปทีผ่านมา ผลปรบัปรงุจากขอเสนอแนะในปทีผ่านมา 
  
  
  

 
๑๖. ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนนิโครงการ 
 ๑)................................................................................................................................................................. 

๒) ................................................................................................................................................................ 
๓) ................................................................................................................................................................ 

 



๓๓ 
 

๑๗. หนวยงาน/ผูรบัผดิชอบโครงการไดจะนาํผลการประเมนิไปปรบัปรงุ และบรูณาการเขากับภารกจิอืน่ๆของ
มหาวทิยาลัยอยางไร 
 ๑)................................................................................................................................................................... 

๒) .................................................................................................................................................................. 
 

  (……………………………………) 
 (……………………………………)  หัวหนางาน/ผอ.สํานัก................ 
 ผูรับผิดชอบโครงการ  วันท่ี……………………………….. 
หมายเหตุ   ขอความกรุณาจากผูรับผิดชอบ/หัวหนาโครงการทุกทาน กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง

และชัดเจนกอนนําสง 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

๑)    หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
๒) สําเนาโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 
๓)    รายละเอียดการใชจายตามโครงการ(ถัวเฉลี่ยตลอดโครงการ) 
๔) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน 
๕) กําหนดการโครงการ 
๖) ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ 
๗) รายชื่อผูเขารวมโครงการ   
๘) จดหมายเชิญวิทยากร (ถามี) 
๙) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม (๖ –๑๐ รูป) 
๑๐)  เอกสาร / หลักฐานการเผยแพรความรู        
      (กรณีท่ีเปนโครงการบริการวิชาการ จะตองมีหลักฐานขอนี้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
 

 
 

 



๓๕ 
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