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ค ำน ำ 

   แผนปฏิบัติกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ส ำนักวิชำกำร  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓  ระยะที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ) ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ) อันเนื่องด้วยแผนพัฒนำระยะที่ ๑๒ ใช้ด ำเนินกำร
จัดกำรศึกษำมำแล้วเป็นระยะเวลำ ๓ ปี  เพื่อเป็นกำรทบทวนและประเมินแผนงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ของวิทยำเขตนครรำชสีมำให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย และ นโยบำย
ภำครัฐบำลที่มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนเชิงรุกของหน่วยงำนภำครัฐบำล ตลอดทั้งที่รัฐบำล
ได้มีกำรจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่จะก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ นั่นคือ 
กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม จึงท ำให้นโยบำยของมหำวิทยำลัยบำงส่วน
ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนของกระทรวงเดิมมำสังกัดกระทรวงใหม่ตำมที่กล่ำวมำแล้ว
นั้น และ ภำครัฐบำลได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์พัฒนำชำติระยะ ๒๐ ปีของรัฐบำลปัจจุบัน 
   ดังนั้น กำรด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบ และ ประเมินผล
กำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
ระยะที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ซึ่งใช้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำมำแล้วเป็นเวลำ ๓ ปี ( พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ) ท ำให้สำมำรถประเมินกำรใช้แผนพัฒนำฯ ระยะที่ ๑๒ ของวิทยำเขตนครรำชสีมำ
ส่วนหนึ่งที่บรรลุตำมแผนงำน  
  อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักวิชำกำร วิทยำเขตนครรำชสีมำในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่ต้อง
ก ำกับติดตำม ตรวจสอบ และ ประเมินแผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม  ของวิทยำเขต
นครรำชสีมำ และวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ จึงได้ด ำเนินกำรสัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำร
จัดท ำแผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒธรรม” ขึ้น เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของชำติและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศชำติระยะ ๒๐ ปี นอกจำกนั้น กำรปรับปรุงใน
ครั้งนี้ ทำงคณะกรรมกำรได้น ำแผนยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์และแนว
ทำงกำรจัดกิจกรรมของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยมำเป็นกรอบของกำรน ำเสนอบท
วิเครำะห์เชิงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ภัยคุกคำมที่มีต่อกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำเขตนครรำชสีมำใน
รอบ ๓๒ ปี ( พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๖๒ ) ของกำรจัดตั้งวิทยำเขตนครรำชสีมำ โดยกำรระดมควำมคิด
จำกบุคลำกรทุกภำคส่วนงำนภำยในวิทยำเขตนครรำชสีมำและเชิญวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิมำวิเครำะห์
เสริมในประเด็นต่ำงๆ ที่มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำฯ ระยะที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ของ
รัฐบำลและกระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ กำรวิจัย และนวัตกรรม ฉะนั้น เพื่อให้กำรจัด
กำรศึกษำของวิทยำเขตนครรำชสีมำในอนำคตทำงส ำนักวิชำกำรวิทยำเขตนครรำชสีมำจึงได้
ด ำเนินกำรสัมมนำและประชุม ปรับปรุงแผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  วิทยำเขตนครรำชสีมำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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   ประชุมคร้ังที่ ๑ วันที่ ๙-๑๐ กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ประชุมคร้ังที่ ๒ วันที่  ๑๒   กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ประชุมคร้ังที่ ๓ วันที่  ๒๙  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
    และในกำรสัมมนำในครั้งนี้  จัดขึ้นระหว่ำงวันที่  ๑๗ – ๑๘  ธันวำคม  ๒๕๖๒  เป็น
สัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำแผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม”  เพ่ือท ำกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขต
นครรำชสีมำ ระยะที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ( ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ) อย่ำง
ต่อเนื่องจึงท ำให้สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วนั้นและหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำ กำรสัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำรในครั้งนี้จะน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนให้ไหไปป็นตำม
วัตถุประสงค์และนโยบำยของมหำวิทยำลัยต่อไป 
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บทท่ี ๑ 

บทน ำ 
 

๑. ควำมเป็นมำ  
วิทยาเขตนครราชสีมาเป็นเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีฐานะเป็น

ส่วนงานหนึ่ง ตามมาตร ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตตามที่อธิการบดีมอบหมาย และมีคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตใช้อ านาจและหน้าที่ตามมาตร ๓๒  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ วิทยาเขตนครราชสีมา จัด
การศึกษาครั้งแรกในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ในนาม “วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา”  
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงให้นามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา.” 

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ พระเถระและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งพระสังฆาธิการในจังหวัดนครราชสีมาและ
คณะสงฆ์ภาค ๑๑ มีพระพรหมคุณาภรณ์ ( พุ่ม กิตฺติสารเถร , ป.ธ.๗ ) เมื่อครั้งด ารงสมณศักดิ์ ที่พระธรรมวิ
สุทธาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหารและ พระธรรมวรนายก(โอภาส นิรุตฺ
ติเมธี ป.ธ. ๖ ) เมื่อครั้งด ารงสมณศักดิ์ที่ พระสีหราชสมาจารมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมและมี
มติให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาขึ้น ( ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ) เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร และเพ่ือให้จัดการศึกษามีความสมบูรณ์แห่งวิทยฐานะตามกฎหมาย 
พระพรหมคุณาภรณ์ ( พุ่ม กิตฺติสารเถร ป.ธ. ๗ ) ประธานสภาวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ได้ท าหนังสือลงวันที่ 
๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปยังสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติรับวิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมา เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และต่อมามหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้น าเรื่องเข้าสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๒๙ และที่
ประชุม มีมติได้อนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาเป็นวิทยาเขตนครราชสีมา ( ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๒๙ ) และมีมติอนุมัติให้จัด ตั้งเป็นวิทยาเขตนครราชสีมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐   เป็นต้นมา 
 
๒. วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง 
 ตาม พร.บ.มจร. วัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมและมีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาขึ้น ( ลงวันที่ ๒๘ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ) เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ ์
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๓. พัทธกิจ -ปรัชญำ- แนวนโยบำยหลักมหำวิทยำลัย 

พันธกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ  

๑. ผลิตบัณฑิต  
๒.วิจัยและพัฒนา  
๓.ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้บริการวิชาการแก่สังคม และ 
๔.ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลิตบัณฑิต หมำยถึง ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตตามนวลักษณ์1 คือ   ๑) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  ๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด  ๓) เป็นผู้น าด้านจิตใจและ
ปัญญา ๔) มีควำมสำมำรถ/ทักษะด้ำนภำษำ ๕) มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา ๖) รู้จักเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  ๗) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม ๘) มีโลกทัศน์กว้างไกล  ๙) พร้อมที่จะใช้และพัฒนำ
นวัตกรรม  

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณ์ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of 
Learning) ของคุณวุฒิประเทศไทยอย่างน้อย ๕ ด้าน ดังนี้  

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
๒. ด้านความรู้ (Knowledge) 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills 

and Responsibility) 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical, Communication and Information Technology Skills) 
วิจัยและพัฒนำ หมำยถึง  การสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการ

พัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนแล้วน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และ
ศาสตร์สมัยใหม ่

ส่งเสริมพระพุทธศำสนำให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม หมำยถึง  การปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้
ประสานสอดคล้องเอ้ือต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ความเข้าใจหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพ่ือ
พัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธ ารงรักษา เผยแผ่หลักค าสอน และเป็นแกนหลัก
ในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง 

ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมำยถึง การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า เพ่ือสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 
 

                                                           
1 ตามอธิการบดี เสนอ 
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๔. โครงสร้ำงองค์กร 

 
 

๕ โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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๕.๑ รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำเขตนครรำชสีมำ ( กรรมกำรบริหำร ) 

 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระเทพสีมาภรณ์ กนฺตจารี  รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒ พระเมธีสุตาภรณ์,ผศ.,ดร. อุปมงฺกโร,ผศ.ดร.  รก.ผู้อ านวยวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๓ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ อภิปุญฺโญ,ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔ ผศ.ดร. ยุทธนา พูนเกิดมะเริง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
๕ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา 
๖ นายคม ณีสูงเนิน  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๗ ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก  ตัวแทนอาจารย์ประจ า 
๘ ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล  ตัวแทนอาจารย์ประจ า 
๙ นายธนเดช เอื้อศรี  ตัวแทนอาจารย์ประจ า 
 

๕.๒ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระเทพสีมาภรณ์ กนฺตจารี  รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒ พระเมธีสุตาภรณ์ อุปมงฺกโร,ผศ.,ดร.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๓ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ อภิปุญฺโญ,ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔ ผศ.ดร. ยุทธนา พูนเกิดมะเริง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
๕ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา 
๖ นายคม ณีสูงเนิน  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๗ นางสาวเขมิกา ทองอารีกุล  รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๘ พระครูสังฆวราภิรักษ์ ส วโร,ผศ.,ดร.  ผู้อ านวยส านักงานวิทยาลัย 
๙ นายกิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 
๑๐ ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข  ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
๑๑ นางทัศนนันท์ ภูมิสุข  ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 
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๕.๓ รำยช่ือคณะกรรมกำรสภำวิทยำเขตนครรำชสีมำ 

 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระธรรมวรนายก  นิรุตฺติเมธี  ประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา/ประธาน 

๒ พระโสภณปริยัติวิธาน  รตนโชโต เจ้ าค ณ ะอ า เภ อ เมื อ งน ครราชสี ม า /ก รรม ก าร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓ พระกิตติรามมุน ี อคฺคจิตฺโต,ดร.(กิตติ์) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา/กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔ พระครูอนุวัตรชินวงศ์  ชินว โส เจ้าคณะอ าเภอโนนไทย/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๕ พระเทพสีมาภรณ์  กนฺตจารี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา/กรรมการ 
๖ พระเมธีสุตาภรณ์,ผศ.ดร. อุปมงฺกโร ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์/กรรมการ 
๗ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์,ดร.  อภิปุญฺโญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๘ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ/กรรมการ 
๙ นายคม ณีสูงเนิน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
๑๐ ผศ.ดร. ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
๑๑ นายอัมพร เจือจันทร์ กรรมการตัวแทนอาจารย์ 
๑๒ ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก กรรมการตัวแทนอาจารย์ 
๑๓ นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง กรรมการตัวแทนอาจารย์ 
๑๔ รศ.ดร.จ าเริญรัตน์ จิตจิรจรรย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕ รศ.ดร. ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๖ พ.อ.ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๗ นางผานิต อัตตวีระพัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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บทที่ ๒  
สภำพปัจจุบันขององค์กร 

 
๒.๑ จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน  ๘  หลักสูตร 

 
 

๒.๒ จ ำนวนนิสิตมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

ชั้นป ี เพศ 

ปริญญำตร ี

รวม 

ปริญญำโท 
ปริญญำ

เอก 
รวม 

รวม
ทั้งสิ้น พระพุทธ

ศำสนำ 
กำรสอน
ภำษำไทย 

ภำษำ 
อังกฤษ 

รัฐศำสตร ์
กำร

จัดกำรเชิง
พุทธ 

พระพุทธ
ศำสนำ 

ปรัชญำ 
พระพุทธ
ศำสนำ 

ชั้นปีที่ 
๑ 

พระ ๑๐ ๑ ๘ ๒๔ ๑๗ ๖๐ ๔ ๔ ๑๕ ๒๓ ๘๓ 
เณร ๓ ๒ ๑ ๗ ๐ ๑๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓ 
แม่ชี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ชาย ๑ ๐ ๗ ๓๗ ๐ ๔๕ ๐ ๒ ๑ ๓ ๔๘ 
หญิง ๒ ๓ ๓ ๒๗ ๐ ๓๕ ๐ ๔ ๓ ๗ ๔๒ 

รวม ๑๖ ๖ ๑๙ ๙๕ ๑๗ ๑๕๓ ๔ ๑๐ ๑๙ ๓๓ 
๑๘๖ 

 

ชั้นปีที่ 
๒ 

พระ ๑๗ ๑ ๒ ๑๑ ๑๒ ๔๓ ๑๐ ๐ ๑๕ ๒๕ ๖๘ 
เณร ๓ ๕ ๕ ๙ ๐ ๒๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๒ 
แม่ชี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ 

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ ส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

๑ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๗ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
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ชาย ๐ ๑ ๒ ๒๑ ๐ ๒๔ ๐ ๐ ๙ ๙ ๓๓ 
หญิง ๑ ๓ ๓ ๗ ๐ ๑๔ ๓ ๐ ๖ ๙ ๒๓ 
รวม ๒๑ ๑๐ ๑๒ ๔๘ ๑๒ ๑๐๓ ๑๓ ๐ ๓๑ ๔๔ ๑๔๗ 

ชั้นปีที่ 
๓ 

พระ ๒๐ ๒ ๗ ๘ ๑๐ ๔๗ ๕ ๐ ๑๑ ๑๖ ๖๓ 
เณร ๑ ๑ ๐ ๒ ๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ 
แม่ชี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ 
ชาย ๐ ๑ ๖ ๑๕ ๐ ๒๒ ๒ ๐ ๑๘ ๒๐ ๔๒ 
หญิง ๒ ๑ ๖ ๖ ๐ ๑๕ ๒ ๐ ๓ ๕ ๒๐ 
รวม ๒๓ ๕ ๑๙ ๓๑ ๑๐ ๘๘ ๑๐ ๐ ๓๒ ๔๒ ๑๓๐ 

ชั้นปีที่ 
๔ 

พระ ๑๐ ๑ ๗ ๑๗ ๑๘ ๕๓ ๕ ๐ ๐ ๕ ๕๘ 
เณร ๐ ๓ ๔ ๔ ๐ ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑ 
แม่ชี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ชาย ๑ ๑ ๖ ๓๑ ๐ ๓๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๙ 
หญิง ๑ ๗ ๘ ๒๔ ๐ ๔๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๐ 
รวม ๑๒ ๑๒ ๒๕ ๗๖ ๑๘ ๑๔๓ ๕ ๐ ๐ ๕ ๑๔๘ 

ชั้นปีที่ 
๕ 

พระ ๔ ๔ ๑๐ ๒๐ ๗ ๔๕ ๑ ๐ ๐ ๑ ๔๖ 
เณร ๐ ๗ ๑ ๑๐ ๐ ๑๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๘ 
แม่ชี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ชาย ๐ ๔ ๐ ๖ ๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ 
หญิง ๐ ๑ ๑ ๘ ๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ 
รวม ๔ ๑๖ ๑๒ ๔๔ ๗ ๘๓ ๑ ๐ ๐ ๑ ๘๔ 

รวม
ทั้งสิ้น 

พระ ๖๑ ๙ ๓๔ ๘๐ ๖๔ ๒๔๘ ๒๕ ๔ ๔๑ ๗๐ ๓๑๘ 

เณร ๗ ๑๘ ๑๑ ๓๒ ๐ ๖๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๘ 

แม่ชี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๒ ๒ 

ชาย ๒ ๗ ๒๑ ๑๑๐ ๐ ๑๔๐ ๒ ๒ ๒๘ ๓๒ ๑๗๒ 

หญิง ๖ ๑๕ ๒๑ ๗๒ ๐ ๑๑๔ ๕ ๔ ๑๒ ๒๑ ๑๓๕ 

รวม ๗๖ ๔๙ ๘๗ ๒๙๔ ๖๔ ๕๗๐ ๓๓ ๑๐ ๘๒ 
๑๒
๕ 

๖๙๕ 

 
๒.๓ บุคลำกรมหำวิทยำลัยฯ วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

ผู้บริหารสูงสุด จ านวน   ๑  รูป 
 
 ๑.สำยวิชำกำร   (อำจำรย์ประจ ำ)    
 คณะพุทธศาสตร์  จ านวน  ๑๐  รูป/คน (พระภิกษุ  ๗ คฤหัสถ์ ๓) 
 คณะมนุษยศาสตร์  จ านวน   ๔  รูป/คน (พระภิกษุ  -  คฤหัสถ์ ๔) 
 คณะสังคมศาสตร์  จ านวน   ๕  คน  (พระภิกษุ  ๑ คฤหัสถ์ ๔) 
 คณะครุศาสตร์   จ านวน   ๕  รูป/คน (พระภิกษุ  ๒ คฤหัสถ์ ๓) (ว่าง ๑) 
                   รวม   ๒๔  รูป/คน ว่าง ๑   รวมทั้งสิ้น  ๒๕ รูป/คน 
 
๒.สำยปฏิบัติกำรวิชำชีพ    
ส านักงานวิทยาเขตฯ  จ านวน  ๗  รูป/คน (พระภิกษุ ๑ คฤหัสถ์ ๖) 
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ส านักวิชาการ   จ านวน  ๔  รูป/คน (พระภิกษุ ๑ คฤหัสถ์ ๓) (ว่าง ๑) 
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา จ านวน  ๑  รูป  

รวม   ๑๒  รูป/คน  ว่ำง ๑   รวมทั้งสิ้น  ๑๓ รูป/คน 
 

รวมทั้งสิ้น  ๓๘  รูป/คน  (ว่ำง ๒ ต ำแหน่ง) 
 

  บุคลำกรสำยปฏิบัติกำร    ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ส านักงานวิทยาเขตฯ  จ านวน    ๕ คน 
ส านักวิชาการ   จ านวน    ๓ คน 
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา  จ านวน    ๓     คน 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ านวน     ๒     คน 
          รวมทั้งสิ้น    ๑๓   คน 
  

  บุคลำกรสำยวิชำกำร   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร    
จ านวนทั้งสิ้น   จ านวน     ๑๙  รูป/คน  (พระภิกษุ ๖   คฤหัสถ์ ๑๓) 

 
บุคลำกรมหำวิทยำลัยฯ วิทยำเขตนครรำชสีมำ   รวมทั้งสิ้น   ๗๑   รูป/คน 
 
-งบประมาณ/ทรัพยากรที่มีอยู่ 
 

งบประมำณรวมทั้งสิ้นในปี ๒๕๖๒ ๓๘,๔๘๕,๙๖๐ 
งบประมาณจากภาครัฐ  ๒๗,๕๘๖,๖๑๐  

เงินนอกงบประมาณ (งบประมาณรายได)้  ๑๑,๘๑๗,๘๒๐  
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บทที่ ๓ 

กระบวนกำรจัดท ำแผน 
 
๓.๑ กรอบแนวคิด 

ยุทธศำสตร์ชำติ  
ยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็น
กรอบใน 

การจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว  ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มี ๖ ด้านดังนี้ 

๑. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมี 

ความสุข  เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน  มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุก
ระดับความรุนแรง  ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต  ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรทีไ่ม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

๒. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ 
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่ รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชี วิต  และจุด เด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล  และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด  ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน  พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี  รวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

๓. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ 

ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
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มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญ 

ที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่ นมาร่วม
ขับเคลื่อน  โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม  การกระจายอ่านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง  และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๕. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมาย
การ 

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ  ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน  และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่า
จะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน  อันจะ
น าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

๖. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  มีเป้าหมายการ 
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับหรือในการให้บริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม  มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้น  กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการ
พัฒนา  โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม2 

-นโยบายสภา/ผู้บริหาร 
                                                           

2http://nscr.nesdb.go.th/%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%B๘%E๐%B๘%๙๗%E๐%B๘%๙๘%E๐%B๘%A๘%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%AA%E

๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%A๓%E๐%B๙%๘C%E๐%B๘%๘A%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%B๔/ สืบค้นเมื่อ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
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-เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ๓ ปี ย้อนหลัง 

-ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓.๒ กระบวนกำรจัดท ำแผน (ที่น่ำเชื่อถือ) 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
- Workshop I ทบทวน SWOT วิเคราะห์ SWOT /ทบทวนวิสัยทัศน์ /ก าหนดกลยุทธ์/ก าหนด

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/โครงการแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เชิงสัมฤทธิ์ผล ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
และวัฒนธรรมขององค์กรข้อมูลปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร น าเสนอผลการทบทวน SWOT  

-Workshop II วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วย TOWS Matrix Workshop III จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย (Target) ในแต่ละระดับ โดย นายบุญหนา  จิมานัง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการและทีมงาน วิทยากร 

-Workshop IV ก าหนดและจัดท ารายละเอียดโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Initiative), ใน
ระดับองค์กรน ำเสนอภำพรวมร่ำงแผนพัฒนำ/แผนงบประมำณ/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีวิทยำเขต
นครรำชสีมำ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยนายบุญหนา  จิมานัง  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการและทีมงาน  

  -After Action Review สรุปผลกำรปรับปรุงแผนพัฒนำวิทยำเขต ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔)  

ขั ้นต ้อนการจ ัดท า ร ่างแผนพัฒนา/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบ ัต ิการประจ าป ีว ิทยาเขต
นครราชสีมา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีขั้นตอนดังนี้ 

๑. ขั้นเตรียมกำร  
ในขั้นนี้มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบริบทของมหาวิทยาลัย  

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา ประสานงานในการจัดท าเอกสารเพื่อน ามา
ประกอบการประชุมทบทวน ร่างแผนพัฒนา/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจ าปีวิทยาเขต
นครราชสีมา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๒. ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อได้ข้อมูลพ้ืนฐานแล้ว น ามาประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน  
เพ่ือหา (SWOT Analysis) ซึ่งได้ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วดังนี้ 
 
จุดแข็ง  

๑.มีต้นทุนทางสังคม (เงิน ความศรัทธาจากบุคคลภายนอก) ต้นทุนของวิทยาเขต ที่ดีต่อสังคมมี
ความสัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงานร่วมกับคณะสงฆ์ 

๒.บุคลากรมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา และศาสตร์สมัยใหม่ 
๓.เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด 
๔.มีอาคาร สถานที่ ที่มีขนาดใหญ่ กว้างขวาง เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน  
๕.วัฒนธรรมองค์กรมีการท างานเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ 

จุดอ่อน  
๑.จ านวนนิสิตลดลงอย่างต่อเนื่อง 
๒.ขาดการติดตามผลการด าเนินงาน 
๓.ขาดการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
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๔.ขาดแผนพัฒนาบุคลากร 
๕.ไม่มีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
๖.ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่สมบูรณ์ 
๗.ไม่มีงบสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาผลงานวิชาการ  
๘.อาจารย์ส่วนมากยังไม่มีความช านาญ 
๙.วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในส านักงาน ไม่เพียงพอ 

โอกำส 
๑.สถานที่ตั้ง อยู่ใกล้ตัวเมือง เดินทางสะดวก 
๒.ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เช่น คณะสงฆ์ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเครือข่ายภายนอก 
๓.จังหวักนครราชสีมาอยู่ในจุดยุทธศาสตร์การค้า และขนส่ง (HUB) 
๔.สังคมภายนอกสนใจหลักสูตรด้านพระพุทธศาสนา 
๕.รัฐบาลให้การสนับสนุน 

อุปสรรค 
๑.ประชากรมีบุตรน้อยลง 
๒.พระ เณร มีจ านวนน้อยลง 
๓.รัฐจัดการศึกษาภาคบังคับ และส่งเสริมให้คนหันมาเรียนสายอาชีพเพ่ิมขึ้น  
๔.สถาบันการศึกษาของรัฐเปิดรับพระภิกษุเข้าศึกษา 

SO 
๑.มีศูนย์วิปัสสนากรรมฐานที่มีมาตรฐาน 
๒.มีหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานระดับต้น , ระดับกลาง , ระดับสูง 
๓.ผู้มารับบริการมีจิตอาสาและเป็นกัลยาณมิตร 
๔.มีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้วิปัสสนากรรมฐาน 

ST 
๑.สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรภายนอก 

WO 
๑.มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๒.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
๓.พัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมวิถีพุทธ 

WT 
๑.มีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
 

ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อได้ร่วมกันวิเคราะห์ Swot Analysis แล้วจึงร่วมกันหาจุดหมายที่จะไปให้ถึงนั่นก็คือการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ วิทยาเขตนครราชสีมา ว่าภายใน
ปี ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๔ นี้อนาคตอยากจะเป็นอะไร และจะพัฒนาวิทยาเขตนครราชสีมาไปในทิศทางไหน 
จึงได้ค าตอบที่ร่วมกันระดมความคิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
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วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม จึงก าหนดวิสัยทัศน์ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ ๑๒ ไว้ดังนี้  

“มหำวิทยำลัยบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำและพัฒนำจิตใจและสังคม ระดับภูมิภำค” 
มหาวิทยาลัยบริการด้านพระพุทธศาสนา = มีผู้เชี่ยวชาญ ให้องค์ความรู้หลักธรรมด้านพระพุทธศาสนา บูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม ่

พัฒนาจิตใจ = ปริมาณกัลยาณชน (คนที่ปฏิบัติธรรมเพ่ิมขึ้นกว่าปีฐาน มีบุคลากรต้นแบบเพ่ิม
มากขึ้น) 

พัฒนาสังคม = สร้างบัณฑิตไปเป็นผู้น าทางสังคม เช่น เป็นพระสังฆาธิการ ผู้น าชุมชน อบต. 
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นักการเมือง 

ระดับภูมิภาค = มีผลงานระดับภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  

๓.๗ แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)  

ภาพที่ ๑  แผนที่กลยุทธ์ของวิทยาเขตนครราชสีมา ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที ๑๒ 

 

ผลจำกกำรปรับปรุงแผนพัฒนำวิทยำเขตนครำชสีมำเมื่อวันที่ ๙-๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
สรุปแผนพัฒนาวิทยาเขตนครราชสีมา มี ๕ ยุทธศาสตร์ ๙ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ๑๐ โครงการ มี 
รายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑.  ด้ำนพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ มี ๑ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ๑ โครงกำร 
ดังนี้ 

๑.๑.มีหลักสูตรวิปัสสนากัมมัฏฐานระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
 ๑.๑.๑.โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒.  ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ มี ๑ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๒ โครงกำร ดังนี้ 
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๒.๑.ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
๒.๑.๑.โครงการสัมนาทางวิชาการโครงการงานวิจัย   
๒.๑.๒ โครงการจิตอาสา 

ยุทธศำสตร์ที ่๓ กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ มี ๓ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๓ โครงกำร ดังนี้ 
๓.๑.ผู้มารับบริการมีจิตอาสาและเป็นกัลลยาณมิตร 

๓.๑.๑โครงการกิจกรรมจิตอาสา 
๓.๒.มีศูนย์วิปัสสนากรรมฐานที่มีมาตรฐาน 

๓.๒.๑โครงการจัดตั้งศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน 
๓.๓ สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร 

๓.๓.๑โครงการเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาจิตใจและสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรทะนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรม มี ๑  
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๑ โครงกำร ดังนี้ 

๔.๑ บุคลากรมีพฤติกรรมวิถีพุทธ 
๔.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพพฤติกรรมบุคลากรวิถีพุทธ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร มี ๓ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๓ โครงกำร ดังนี้ 
๕. ๑.มีการติดตามผลการด าเนินงาน 

๕.๑.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบ 
๕.๒. มีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

๕.๒.๑โครงการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
๕.๓.มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

๕.๓.๑โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๔ 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรสัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
“กำรจัดท ำแผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม”  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

 
๑. ชื่อโครงกำร    โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม”  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
๒. ชื่อหน่วยงำน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  รหัสโครงกำร.............   
  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นายกิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี  ส านักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา 
 
๔. ควำมสอดคล้องกับ 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ           ราช
วิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๗-๒๕๖๔) ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  เป้าประสงค์ ๔.๑ ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ   
  ตัวชี้วัด ๑ จ านวนผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ  
  กลยุทธ์ ๑ เร่งรัดการจัดท าแผนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์ ๓ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

 
  ๔.๒ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 เป้าประสงค์ ๙ งานบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
  ตัวชี้วัด ๒๔ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเข้าร่วมงานทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
  กลยุทธ์ ๒๗ จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน 

 
๕. ผลผลิต :  มาตรฐานหลักสูตร 
   การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
   ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
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   ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีพันธกิจหลักที่ส าคัญประการ
หนึ่ง ได้แก่ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท าให้มหาวิทยาลัยมีความ     โดดเด่น ไม่ว่าจะ
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เป็นต้น การจัดท าแผนงาน     ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึง
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้ทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน และน าแผนปฏิบัติการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และ  การบริการวิชาการแก่สังคม สืบไป  
 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสม และเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกัน   ในทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น  
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องรับกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสร้างการบริหารงานองค์กรแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่ เกี่ยวข้องในการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

๗.๑  เพ่ือทบทวนแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 ๗.๒  เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานด้านระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ       และ
วัฒนธรรม ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๗.๓  เพ่ือสร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการทบทวน บทบาท ภารกิจ และทิศ
ทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
  ๘.๑ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ 
 ๘.๒ ขออนุมัติด าเนินโครงการ  
 ๘.๓ ติดต่อประสานงาน อาทิเช่น ประสานงานวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อในการอบรม จัดเตรียมเอกสาร
การอบรม สถานที่และการตกแต่ง อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
 ๘.๔ ด าเนินงานโครงการตามวัน เวลา และกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๘.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการ โดยสรุปจากแบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการและข้อมูลจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรูปภาพกิจกรรม และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ๘.๖ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหาร และน าข้อเสนอแนะมาใช้เพ่ือจัดท าแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
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ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร โครงกำรสัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรจัดท ำแผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม” 

ระหว่ำงวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้อง B๕๐๔  อำคำรบัณฑิตศึกษำรัชดำนุสรณ์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ  

------------------------------ 
ตำรำงกิจกรรม วันอังคำรที่  ๑๗  ธันวำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลำ รำยกำร  หมำยเหตุ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  น.ส.ศิริพร  หาญพิชัย   
๐๙.๐๐ – ๙.๓๐ น.  พิธีเปิดโครงการ พระเทพสมีาภรณ ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสมีา 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. แผนยุทธศาสตร์และการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

ผศ.สุธรีา  เข็มทอง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. พัก       เพล/อาหารเที่ยง 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทบทวนวิเคราะห์แผนท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.ดร.ณัฐกติติ์   อินทร์สวรรค์

ผู้อ านวยการส านกัศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา   

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สัมมนาแผนงานท านุบ ารุงศลิปวัฒธรรม เครือข่าย/ผู้น า/สงฆ/์ชุมชน/นสิิต  
 

ตำรำงกิจกรรม วันพุธที่  ๑๘  ธันวำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลำ รำยกำร  หมำยเหตุ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  น.ส.ศิริพร  หาญพิชัย   
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษากบังาน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
Work shop  

พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร.
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐  พัก  เพล/อาหารเที่ยง 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. วิเคราะห์ ปรับปรุง จัดท าแผนท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม/เขียนโครงการ ใหต้รง
ตามพันธกิจ  เป้าประสงค ์

Work shop 

 ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงศ ์
และคณะ 

 

 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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๙. ผลกำรด ำเนินกำร 
 
           ๙.๑  เชิงปริมาณ    

- มีผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน ๗๙ รูป/คน    
           ๙.๒  เชิงคุณภาพ    
        -  มีแผนปฏิบัติการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๑ แผน 
 

๙.๓ ผลกำรประเมินโครงกำร 

  ในการด าเนินโครงการในครั้งนี้ ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขต
นครราชสีมา พบว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
กับแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผน การเขียนโครงการให้โดดเด่นเพ่ื อ
เสนอของบประมาณสนับสนุนจากภายนอกและสอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน อีกทั้งเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการแชร์ประสบการณ์การด าเนินงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการร่วมวิเคราะห์ ปรับปรุง และทบทวนแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในรอบปีที่ผ่านมาและน ามาซึ่งการจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ การด าเนินโครงการมีการประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน ๓ ตอน 
ได้แก่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งพบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 
๙๕ รูป/คน โดยมีผู้ตอบแบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ จ านวน ๗๓ รูป/คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๘.๑ ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไป  

  ด้านสถานภาพ 
 

สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 
   อาจารย์ ๖ ๘.๒๒ 
   เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ๘ ๑๐.๙๖ 
   นิสิต ๕๔ ๗๓.๙๗ 
   บุคคลภายนอก ๕ ๖.๘๕ 

รวม ๗๓ ๑๐๐ 
 

    ตารางที่ ๑ จ านวนผู้ตอบแบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนิสิต จ านวน ๕๔ รูป/คน คิดเป็น   ร้อยละ 
๗๓.๙๗ รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๖   อาจารย์ จ านวน 
๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๒ บุคลากรภายนอก จ านวน ๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕ 
 

  ด้านสังกัด 
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สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 
   คณะพุทธศาสตร์ ๓๑ ๔๒.๔๖ 
   คณะครุศาสตร์ ๑๔ ๑๙.๑๘ 
   คณะสังคมศาสตร์ ๑๐ ๑๓.๗๐ 
   คณะมนุษยศาสตร์ ๔ ๕.๔๘ 
   อ่ืนๆ ๑๔ ๑๙.๑๘ 

รวม ๗๓ ๑๐๐ 
 
 

       ตารางที่ ๒ จ านวนผู้ตอบแบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
 
 จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สังกัดคณะพุทธศาสตร์ จ านวน ๓๑ รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๔๖ รองลงมาคือ สังกัดคณะครุศาสตร์และสังกัดหน่วยงานภายใน                  ของมหาวิทยาลัย 
เช่น ส านักวิชาการ ส านักงานวิทยาเขต เป็นต้น และสังกัดหน่วยงานภายนอก   รวมจ านวน ๑๔ รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๙.๑๘ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๐ หน่วยงานที่มี
ผู้เข้าร่วมโครงการน้อยที่สุด สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ จ านวน ๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๘ 
 

 ๘.๒ ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ 
  การประเมินความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง ระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึง ระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง ระดับน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายถึง มีระดับน้อยที่สุด 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

รำยกำร ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ด้านวิทยากร 
๑) มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยาย ๔.๓๐ ๐.๗๙ มาก 

๒) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๔๑ ๐.๖๖ มาก 

๓) กระตุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ซักถาม
และแสดงความคิดเห็น 

๔.๒๖ ๐.๖๘ มาก 

๔) ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม ๔.๔๖ ๐.๕๗ มากที่สุด 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 
๑) สถานที่มีความเหมาะสม ๔.๖๖ ๐.๕๕ มากที่สุด 
๒) ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๔๙ ๐.๕๘ มาก 

๓) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ๔.๒๙ ๐.๗๓ มาก 
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๔) อาหารมีความเหมาะสม ๔.๓๓ ๐.๘๑ มาก 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
๑) ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การอบรม ๓.๒๒ ๑.๒๓ ปานกลาง 
๒) ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การอบรม ๓.๘๓ ๐.๙๙ มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
๑) สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

๔.๐๔ ๐.๘๘ มาก 

๒) สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ๔.๐๗ ๐.๘๔ มาก 
รำยกำร ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในภาพรวม ๔.๔๕ ๐.๕๙ มาก 
 

ตารางที่ ๓ ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ 

  

 จากตารางที่ ๓ พบว่า ในภาพรวมของโครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๕ 
 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๖ รองลงมาคือ ความพึงพอใจระดับมาก ประกอบด้วย 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๑ วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์
ในหัวข้อที่บรรยาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ และวิทยากรกระตุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ซักถาม
และแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ 
 ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ก่อนการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ        มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง         มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๒๒ และเมื่อเข้ารับการอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ 
 ด้านการน าความรู้ไปใช้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗ 
   

 ๘.๓ ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะเกี่ยวกับข้อดีและข้อควรปรับปรุงในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
  ข้อดี  
  -พูดดี เข้าใจง่าย 
  -ได้รับความรู้ที่ไม่เคยรู้ เพื่อน าไปปฏิบัติ 
  -ช่วยให้เยาวชนในรุ่นหลัง ได้เข้าใจในวัฒนธรรมและประโยชน์และประเพณีอันดีงามของไทย 
  -ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถดีมาก ให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาราชภัฏ
นครราชสีมา มาเป็นพี่เลี้ยงในการท าแผน 
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  -ท าให้มีการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา และตัวบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนิสิต 
นักศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 
  -ได้แนวทางในการสืบสานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  -ท าให้เข้าใจในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เก่า 
  -ช่วยเพิ่มความรู้ และเป็นการเพ่ิมทักษะความรู้ทางด้านวิชาการแก่บรรดานิสิต ทั้งฝ่าย
บรรพชิต และฆราวาส ให้รู้เท่าทันพันธกิจ เหตุการณ์ 
  -เป็นกิจกรรมที่ดีที่มีความส าคัญในการร่วมใจในทางพระพุทธศาสนา  
 

 ข้อควรปรับปรุง 
  -อยากให้มีผู้เข้าร่วมเยอะๆ 
  -การประสานงานกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเตรียมความพร้อม 
 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
  -อยากให้มีการอบรมสัมมนาขึ้นทุกๆเดือน 
  -ควรให้มีประชุมบ่อยๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมทุกองค์กรเห็นค่าความส าคัญในการส่งเสริม
คุณค่าความนิยมของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีสืบต่อไปให้เกิดคุณค่า และยั่งยืนถาวรต่อไปในอนาคต 
  -อยากให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม เช่น ให้แต่งกายอนุรักษ์ผ้าไทยอาทิตย์ละ 1 วัน  
 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความต้องการให้มีการจัดอบรมอีก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๘ 
 หัวข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีการจัดอบรมในครั้งต่อไป ประกอบด้วย 
  -ความลึกซึ่ง ของวัฒนธรรม 
  -เรื่องวัฒนธรรม เพ่ือจะได้เอาไปพัฒนาต่อไป 
      -การเขียนแผน คิดกิจกรรม โครงการแบบบูรณาการ 
      -การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับหลักสูตร 
  -การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 
 

            ๙.๔ เชิงระยะเวลา   
การด าเนินงานกิจกรรมโครงการ มีระยะเวลา ๒ วัน ระหว่างวันอังคาร ที่ ๑๗ ถึงวันพุธ ที่ ๑๘ เดือน

ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระเทพสีมาภรณ์ อาคารบัณฑิตศึกษารัชดานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   
๑๐. งบประมำณด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ ๒๕๖๒ 

 งปม.เงินแผ่นดิน      ๑๑๐,๐๐๐   บาท                งปม.เงินรายได้     -       บาท 
   งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน  ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๑. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
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 ๑๑.๑  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
 ๑๑.๒  ระดมความคิด ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้เสีย จัดท าแผน   
   
๑๒. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   เริ่มตั้งแต่  ๑๗ – ๑๘ ธนัวาคม  ๒๕๖๒ 
 การด าเนินงานกิจกรรมโครงการ มีระยะเวลา ๒ วัน ระหว่างวันอังคาร ที่ ๑๗ ถึงวันพุธ ที่ ๑๘ เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระเทพสีมาภรณ์ อาคารบัณฑิตศึกษารัชดานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
๑๓. สถำนที่ด ำเนินกำร   ห้องประชุมพระเทพสีมาภรณ์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยา
เขตนครราชสีมา      
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร  

๑๔.๑ วิทยาเขตนครราชสีมา มีแผนปฏิบัติการงานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมปี ๒๕๖๓ 
   ๑๔.๒ บุคลากร มคีวามรูค้วามเขา้ใจแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

๑๔.๓ มีข้อมูลเตรียมพร้อมในการจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมปี ๒๕๖๔ 
๑๕. กำรปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่ำนมำ ผลปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่ำนมำ 
- ไม่มี 

 
๑๖. ปัญหำและอุปสรรค์ในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ๑) ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ตรงเวลา    

๒) มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น  มีงบประมาณจ ากัด 
๓) บุคลากรมีจ ากัดส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญ  

๑๗. หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้จะน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง และบูรณำกำรเข้ำกับภำรกิจอื่นๆ
ของมหำวิทยำลัยอย่ำงไร 
 ๑) ปรับปรุงระบบกลไก  

๒) เร่งพัฒนาบุคลากร   
๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณสรุปปรับปรุงแผน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

แผนปฏิบัติการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ตามแผนพัฒนา ฯ ระยะที่ ๑๒  ( ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ) ตามยุทธศาสตร์ (๕) เป้าประสงค ์(๙) ตัวชี้วัด (๓๔) 
และกลยุทธ ์(๔๕) ดังนี ้ 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมา(KPI) กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 63 64 

4 ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ผลงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนา
ธรรมเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

22.จ านวนกิจกรรมหรือบุคคลท่ีได้รับรางวัล/ยกย่อง
ทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

8 10 12 14 16 23.สนับสนุนและประชาสัมพันธ์การ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้
เป็นเอกลักษณ์และเป็นท่ีรู้จักของ
นานาชาติ 

๖.โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 133,380  วิทยาลัยสงฆ์ 

สาขาวิชา 5 
สาขา 

23.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

80 82 84 86 88 24.รณรงค์ให้บุคลากรและนิสิตมี
ความรู้และตระหนักในเรื่องการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓.โครงการอบรมบุคลากรและนิสิตให้มีความตระหนักถึงคุณค่า
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑.โครงการคนดีศรีธรรมาภรณ์ 

80,000 

60,000 

 พระสมุห์วีระชน 

พระครูปลัดวินัย 

24.ระดับความพึงพอใจของ   ประชาชนท่ีมีต่อการ
เข้าร่วมงานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

85 86 87 88 89 25.สนับสนุนการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและบริการดา้น
ศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาท่ี
มีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ 

๒.โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท า
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” 

110,000  กิตติพัฒน์ 

 

 

 

25.จ านวนเครือข่าย 

     26.สร้างเครือข่ายทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๑๐.โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
ภาพลักษณ์และผลงานอันทรงคุณค่า 

80,000  คม 

8 8 8 8 8 27. ส่งเสริมการร้างแหล่งเรียนรู้ ด้าน
พระพทุธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๗.โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์ 
๔.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนาและวัฒนธรรม 

200,000 
60,000 

 กิตติพัฒน์ 
วิทยาลัยสงฆ์ 

     28. สนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตมี
บทบาทในการสนับสนุนและส่งเสรมิ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
สังคมร่วมกับภาคประชาชน 

๕.โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพ่ือการอนุรักษ์ศาสนวัตถุ 80,000  คม 

      29.สนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

๙.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 80,000  วาสนา 
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 ๑. บุคลากรมีพฤติกรรมวิถีพุทธ ๑. ร้อยละบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมวิถีพุทธ    ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. มีการติดตามผลการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานและประเมินผล
พฤติกรรมของบุคลากรท่ีเข้าร่วม
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็น
รายบุคคล 

๒. มีการสอบถามข้อมลูเชิงประจักษ์
จากผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงานนิสิต และ
ผู้น าชุมชนในเขตพ้ืนท่ีให้บริการด้าน
วิปัสสนากรรมฐาน 

๑๒.โครงการพัฒนาศักยภาพพฤติกรรมบุคลากรวิถีพุทธ 
๘. โครงการสามีจิกรรม 
๑๑.โครงการกิจกรรมไหว้ครูและมุทิตาสักการะ 

50,000 
70,000 
60,000 

 วิทยาลัยสงฆ์ 
วิทยาลัยสงฆ์ 
วิทยาลัยสงฆ์ 
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บทท่ี ๕ 

โครงการ/กิจกรรมและผู้รบัผิดชอบ  ส านักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา  แผนปฏบิตัิการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานการอนุรกัษ์พระพุทธศาสนาและทะนบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม    ส่วนงาน ส านกัวิชาการ  

 

ล าดับที ่

 

ชื่อโครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ  

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั งบรัฐ งบนอก 

๑ โครงการคนดีศรีธรรมาภรณ์       60,000   

๒ โครงการสมัมนาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการ”การจัดท าแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม” 

   110,000   

๓ โครงการอบรมบุคลากรและนสิิตใหม้ีความ
ตระหนักถึงคุณค่าการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

   80,000   

๔ โครงการสง่เสรมิการเรียนรู้พุทธศาสนา
และวัฒนธรรม 

   60,000   

๕ โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่อ
อนุรักษ์ศาสนวัตถุ 

   80,000  1 
 

๖ โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

   133,380   

๗ โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์    200,000   

๘ โครงการสามีจิกรรม    70,000   

๙ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

   80,000   

๑๐ โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่อัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาพลกัษณ์ และ
ผลงานอันทรงคุณค่า 

   80,000   

๑๑ โครงการสามีจิกรรมไหว้ครูและมุทิตา
สักการะ 

   60,000   

๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพพฤติกรรมวิถี
พุทธ 

    50,000  
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